Aan de priesters, diakens, pastorale werk(st)ers en
catechisten, alsmede de besturen van de parochies
in het Bisdom Haarlem‐Amsterdam

Haarlem, september 2012
Broeders en Zusters,
Aan het begin van het nieuwe werkseizoen wil ik u als bisschop graag informeren over een
herschikking van taken die we onlangs binnen de bisdomcurie hebben doorgevoerd.
Enkele personele wijzigingen, en de opdracht om de dienstverlening vanuit het bisdom zo
goed mogelijk te kunnen verzorgen, waren hiervoor de aanleiding.
Sinds december 2011 is Mgr. Dr. J.M. Hendriks onze nieuwe hulpbisschop. Hij is inmiddels
voldoende ingewerkt en bij velen van u bekend. Als hulpbisschop is hij tevens vicaris‐
generaal, en deelt als zodanig in de algemene bestuursverantwoordelijkheid van de
bisschop. Op 3 september 2013 hoopt Mgr. Drs. M.J. de Groot zijn 80ste verjaardag te vieren.
Hij heeft aangegeven het komende werkjaar te willen gebruiken om zijn taken als vicaris‐
generaal af te bouwen en rond zijn verjaardag afscheid te nemen. Bestuurlijke taken zal hij
geleidelijk overdragen aan Mgr. J. Hendriks. Het ambt van officiaal per 1 januari aan de
huidige vice‐officiaal Dr. A.J.T. van den Hout pr.
De uitvoerende taken van de bisdomcurie worden geconcentreerd in twee diensten:
De dienst ‘Economie en Bouwzaken’ onder leiding van de algemeen econoom Drs. E.F.J.
Duijsens. Hieronder vallen ook juridische en civielrechtelijke zaken, het gebouwenbeleid en
medio 2013 ook de regiovorming. In deze dienst zijn vooralsnog geen personele wijzigingen
te vermelden.
De dienst ‘Algemene en Personele zaken’ onder leiding van de algemeen secretaris/
kanselier Diaken drs. E.H.A. Fennis. Naast de algemene bestuurszaken, behandelt deze dienst
ook de procedures inzake benoemingen van kerkbestuursleden, en verzorgt de dienst de
voorbereiding van dispensaties en delegaties. Ook de benoemingen van pastoraal personeel
worden via deze dienst behandeld en daarvoor blijft vice‐kanselier Jhr. Mr. S.R.K.M. van
Weede de eerst aanspreekbare. Dr. B.J. Putter pr. is benoemd tot tweede vice‐kanselier,
naast zijn taken voor seminarie en officialaat. Hij zal ambtelijke ondersteuning bieden aan
bovengenoemde dienst. Correspondentie en afspraken voor de beide bisschoppen lopen via
het algemeen secretariaat.

Na het afscheid van Drs. J.R.H. Schuurmans valt tevens de uitvoering van liturgisch beleid
onder de algemeen secretaris/kanselier, alsmede de contacten met de kathedraal en het
muziekinstituut. Het diocesaan opleidingscentrum De Tiltenberg zal voortaan de liturgische
vorming en toerusting verzorgen.
Pastorale, diaconale en missionaire zaken vallen rechtstreeks onder de
bisschop/hulpbisschop, evenals pers en publiciteit, als ook onderwijs. Over nieuwe
ontwikkelingen op deze terreinen zal ik u te zijner tijd informeren. Graag verwijs ik u naar
extranet en de website van het bisdom, die beiden op dit moment worden aangepast om u
zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Daar vindt u o.a. alle documenten en regelingen
inzake liturgie, regiovorming, machtigingen en financiën, alsmede de procedure voor de
benoeming van kerkbestuursleden. Wilt u zich hier regelmatig informeren, want veel
zakelijke communicatie zal in de toekomst langs deze digitale weg verlopen.
Nu de vakanties voorbij zijn, zal ik tezamen met de hulpbisschop graag de regio‐ontvangsten
op het bisdom voortzetten. De algemeen econoom en leden van de Raad voor Economische
Aangelegenheden zullen opnieuw een ronde maken om de besturen te informeren over de
financiële stand van zaken van het diocees. De algemeen secretaris/kanselier zal tezamen
met de betreffende deken de pastorale teams van de regio’s bezoeken voor een liturgische
visitatie. Ook zullen we deze herfst het proces starten om, conform het canonieke recht, een
Diocesane Pastorale Raad te formeren uit de verschillende geledingen van ons bisdom.
Ik hoop dat deze begin 2013 van start kan gaan.
Met een kleinere, maar enthousiaste groep bisdom medewerk(st)ers hopen we zo alle taken
ten dienste van de Kerk van Haarlem zo goed mogelijk te kunnen blijven vervullen, en ons
bisdom in moeilijke tijden op de koers van Christus en Zijn heilige Geest te kunnen houden.
Binnenkort hoop ik een brief te schrijven, waarin ik wil proberen het beleid van ons bisdom
ook spiritueel te plaatsen binnen een visie op de Kerk van vandaag. Ik wens u allen van harte
een gezegend en vruchtbaar nieuw werkseizoen toe, en dank u voor uw aller inzet en zorg.
Ik hoop velen van u in het komende jaar weer te mogen ontmoeten.

Met een bede om Gods zegen en een hartelijke groet,

+ Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem‐Amsterdam

