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Eerwaarde heren, 
Geachte dames en heren,  
 
Na lange tijd van afwezigheid heeft bisschop Mgr. Harrie Smeets besloten om een nieuwe 
Diocesane Pastorale Raad voor het bisdom Roermond in het leven te roepen. Ofschoon bewust 
van de nodige onzekerheden in verband met de ziekte van de bisschop, wordt de bijdrage en het 
functioneren van deze raad in het bisdom dermate noodzakelijk geacht dat wij alle 
voorbereidingen hiertoe in gang gaan zetten.  
 
De Diocesane Pastorale Raad (DPR) is een vertegenwoordiging van de gelovigen in een bisdom, 
die met de bisschop en zijn naaste medewerkers overleggen over de pastorale ontwikkelingen in 
het bisdom. Hoewel de bisschop in een bisdom de eindverantwoordelijkheid draagt, zijn we een 
Kerk waarin parochies en bisdom, lekengelovigen en priesters, samen het volk Gods vormen en 
ook samen staan voor de beleving, de viering en het uitdragen van ons geloof. Dit past helemaal 
in het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet. 
 
In het kerkelijk wetboek lezen we over de Diocesane Pastorale Raad het volgende:  
“In elk bisdom dient, in zover de pastorale omstandigheden dit raadzaam maken, een pastorale 
raad ingesteld te worden, wiens taak het is onder het gezag van de bisschop te bestuderen wat op 
de pastorale activiteiten in het bisdom betrekking heeft, hierover te beraadslagen en daaromtrent 
praktische besluiten voor te stellen. (Canon 511)” en “De pastorale raad bestaat uit 
christengelovigen die in volledige gemeenschap met de katholieke Kerk zijn, zowel clerici als leden 
van instituten van gewijd leven, alsook vooral leken; zij worden aangewezen op de door de 
diocesane bisschop bepaalde wijze. (Canon 512§1)” 
 
Rol DPR 
Na zijn aantreden als bisschop heeft Mgr. Smeets besloten het formeren van een nieuwe DPR 
even uit te stellen om te kunnen reflecteren op de taak en de samenstelling van de raad. Dit heeft 
geleid tot een aantal wijzigingen met betrekking tot het doel, de agenda en de wijze van 
benoemen van de DPR ten opzicht van de situatie zoals die voorheen gebruikelijk was.  
 
Het hoofddoel van de nieuwe DPR wordt het samen met de bisshop en zijn staf nadenken over 
de plaats en de opdracht van de Kerk in de huidige Limburgse samenleving en hoe wij het geloof 
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kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dit betekent dat gesproken gaat worden over 
perspectieven en ontwikkelingen op langere termijn en dat het overleg niet mag vervallen in 
micromanagement of in een mededelingenforum van het bisdom. 
 
Selectieprocedure 
Nieuw is dat de leden van de raad niet meer benoemd worden op grond van een afvaardiging 
van een dekenaat, een kerkelijke of een maatschappelijke organisatie, zoals voorheen 
gebruikelijk was. In plaats daarvan worden de leden aan de hand van een ‘sollicitatie’ 
geselecteerd op persoonlijke titel en vooral op basis van hun eigen motivatie. Met name deze 
motivatie gaat een belangrijke rol spelen in het selectieproces. 
 
Daarom roepen wij gemotiveerde gelovigen – leken, religieuzen, diakens en priesters – op om 
zichzelf met een brief aan te melden voor deze raad. Van geïnteresseerde kandidaten wordt 
verwacht dat zij zich in hun brief kort voorstellen met (1) een persoonlijke situatieschets, (2) de 
maatschappelijke en (3) kerkelijke omgeving waarin zij actief zijn en (4) de motivatie waarom 
ze graag lid willen zijn van deze raad en welke bijdrage ze hopen te leveren. Ook wordt van 
belangstellenden gevraagd om een of meer namen op te geven van mensen bij wie  
de voordrachtscommissie desgewenst achtergrondinformatie kan opvragen. Aanmeldingen 
dienen uiterlijk 10 december bij het bisdom binnen te zijn.  
 
We zijn ervan overtuigd dat er veel goede kandidaten in ons bisdom zijn en hopelijk zullen velen 
zich aanmelden. Uit de aanmeldingen worden 30 leden gekozen op basis van een evenwichtige 
en representatieve afspiegeling op verschillende terreinen in het bisdom. Daartoe maakt een 
voordrachtscommissie een selectie en legt deze ter benoeming voor aan de bisschop. 
 
Deze nieuwe procedure doet een beroep op het eigen initiatief van mogelijke kandidaten. 
Daarbij staat het parochies, religieuze instituten en katholiek-maatschappelijke organisaties 
natuurlijk vrij om goede kandidaten te stimuleren om zich aan te melden. Aarzelt u dus niet om 
mensen, die naar uw inzicht een waardevolle bijdrage aan deze raad kunnen leveren, op deze 
mogelijkheid te wijzen en hen aan te moedigen om zich te kandideren.  
 
Wat de tijdsinvestering voor leden van de raad betreft: normaal komt de DPR viermaal per jaar 
in Roermond bij elkaar. Verder is het mogelijk dat een kleine commissie op basis van 
vrijwilligheid een bepaald thema voorbereidt. 
 
Mocht in verband met de ziekte van de bisschop de zetel op enig moment vacant raken, dan 
stopt op dat moment automatisch het mandaat van de verschillende diocesane adviesraden. We 
kunnen daarom niet precies inschatten hoe de werkzaamheden van de nieuwe DPR zich zullen 
ontwikkelen. In ieder geval wordt deze raad voorgesteld aan een nieuwe bisschop, zodat hij 
desgewenst meteen met deze raad kan doorgaan.  
 
Ondanks deze laatste onzekerheid hopen wij met de nieuwe diocesane pastorale raad – en dus 
samen met u – te werken aan de vitalisering van Christus’ Kerk in Limburg. We rekenen op u en 
zeggen hartelijk dank voor uw inspanningen om dit hernieuwde initiatief te doen slagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Lic. Harry Quaedvlieg,  
vicaris-generaal 
 
 
 



  

 

Bericht ter verspreiding in parochies  
 
 
 
Belangstellenden kunnen solliciteren 

Bisdom Roermond zoekt kandidaten  
voor Diocesane Pastorale Raad 
 
Elk bisdom hoort een Diocesane Pastorale Raad (DPR) te hebben. Dit is een adviesraad die 
samengesteld is uit gelovigen van het bisdom. De afgelopen jaren kende het bisdom Roermond 
geen DPR. Bisschop Harrie Smeets wil deze nu weer in het leven roepen. Anders dan voorheen 
wordt deze raad niet meer samengesteld uit afgevaardigden van dekenaten of maatschappelijke 
organisaties, maar kan iedereen die geïnteresseerd is zichzelf aanmelden.  
 
Het belangrijkste doel van de Diocesane Pastorale Raad is om samen met de bisshop en zijn staf 
na te denken over de plaats en de opdracht van de katholieke Kerk in de huidige Limburgse 
samenleving en over de vraag hoe het geloof kan worden doorgegeven aan toekomstige 
generaties. De Kerk wordt gevormd door alle gelovigen – leken, priesters, diakens en religieuzen 
– die samen het volk Gods vormen en ook samen staan voor de beleving, de viering en het 
uitdragen van het geloof. Het lidmaatschap van de DPR biedt gelovigen een mogelijkheid om 
actief invulling hieraan te geven. Dit past ook geheel in het synodale proces dat paus Franciscus 
in gang heeft gezet.  
 
Profiel kandidaten 
Voor de nieuwe Diocesane Pastoral Raad in het bisdom roermond worden 30 leden gezocht, 
onder wie twee priesters en twee diakens. Bij de selectie zal gelet worden op een evenwichtige 
en representatieve afspiegeling van de katholieke Kerk in Limburg. Van geïnteresseerde 
kandidaten wordt verwacht dat zij rooms-katholiek zijn, kerkelijk geëngageerd en een brede 
maatschappelijke interesse hebben. Belangstellenden kunnen zich in een sollicitatiebrief kort 
voorstellen aan de hand van een persoonlijke situatieschets, de maatschappelijke en kerkelijke 
omgeving waarin zij actief zijn en een motivatie waarom ze graag lid willen zijn van deze raad en 
welke bijdrage ze daaraan denken te kunnen leveren. Ook wordt van belangstellenden gevraagd 
om een of meer namen op te geven van mensen bij wie de voordrachtscommissie desgewenst 
achtergrondinformatie kan opvragen. Het lidmaatschap van de DPR is onbezoldigd. Lees meer 
over de taken en bevoegdheden van een DPR op www.bisdom-roermond.nl. 
 
Aanmelden 
Aanmeldingen dienen uiterlijk 10 december 2022 bij het bisdom binnen te zijn. Een 
voordrachtscommissie maakt een selectie en legt deze ter benoeming voor aan de bisschop. De 
benoeming geldt in principe voor een zittingsperiode van de raad van vier jaar. De bedoeling is 
dat de nieuwe Diocesane Pastorale Raad met ingang van het nieuwe jaar zijn werkzaamheden 
kan beginnen.  
 
Geïnteresseerd? 
Stuur uw sollicitatiebrief met motivatie naar: Bisdom Roermond, t.a.v. Voordrachtscommissie 
DPR, Postbus 470, 6040 AL in Roermond of per e-mail naar info@bisdom-roermond.nl  
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