Aan de priesters, diakens, pastorale werk(st)ers en catechisten,
alsmede de besturen van de geloofsgemeenschappen
in het bisdom Haarlem-Amsterdam
Haarlem, 8 januari 2013
Geachte collega’s,
Dames en heren,
Aan het begin van het nieuwe jaar heeft de Bisschop mij gevraagd enkele punten onder uw
aandacht te brengen.
Afwezigheid Bisschop
Allereerst wil ik u informeren over een korte sabbatperiode van de Bisschop. Vanaf 12 januari
t/m 1 maart a.s. zal hij afwezig zijn. Sinds zijn priesterwijding, nu ruim 33 jaar geleden, heeft
hij hier niet eerder gebruik van gemaakt en hij hoopt nu de gelegenheid te hebben voor een
tijd van gebed, vasten, bezinning en studie.
De Hulpbisschop Mgr. dr. J. Hendriks en ondergetekende zullen, waar nodig, uw
aanspreekpunt zijn. De Hulpbisschop deelt als vicaris-generaal in de canonieke
bestuursverantwoordelijkheid van de Bisschop en kan hem dus de komende tijd vervangen.
Benoemingen
Per 1 januari j.l. is dr. A.J.T. van den Hout benoemd tot Officiaal (Gerechtsvicaris)
Hij was reeds vice-officiaal en volgt nu Mgr. drs. M.J. de Groot op die in september van dit
jaar als vicaris-generaal afscheid zal nemen en de komende maanden gebruikt om zijn taken
over te dragen.
Diaken drs. E.H.A. Fennis is per 1 januari j.l. benoemd tot lid van de Nationale Raad voor
Liturgie en vertegenwoordigt daarin ons bisdom.
Diakenwijding
Op 10 februari a.s. hoopt de heer Randy Simileer de wijding tot permanent diaken te
ontvangen. Deze wijding zal plaatsvinden in de St. Martinuskerk, Hoofdstraat 205 te
Bovenkarspel. Voor deze kerk is gekozen omdat de heer Simileer in de regio West Friesland
Zuid Oost werkzaam zal zijn. De plechtigheid begint om 10.30 uur en u bent van harte
welkom daarbij aanwezig te zijn. Priesters die willen concelebreren worden verzocht een albe
en witte stola mee te brengen. Dit geldt ook voor de diakens die hun collega zullen opnemen
in hun kring.
Berichten in de pers
In verschillende Noord-Hollandse kranten zijn vlak voor kerstmis artikelen verschenen n.a.v.
het vervallen van de zending van oud-collega pastoraal werker Theo Vertelman.
De heer Vertelman is sinds juni j.l. met pensioen en in een goede opvolging is voorzien.
De zending voor pastoraal werkers en catechisten eindigt automatisch bij het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Wel kan het zijn dat in bijzondere omstandigheden opnieuw aan
gepensioneerde pastoraal werkers, als vrijwilliger, tijdelijk de zending wordt verleend.

Dit uiteraard op verzoek van de verantwoordelijke pastoor, c.q. administrator van de
betreffende parochie. In het geval van de heer Vertelman is inmiddels in een gesprek met
betrokkenen voorzien.
De Bisschop betreurt dat dit pas vlak voor kerstmis zo ongenuanceerd en buiten medeweten
van het bisdom naar buiten is gekomen. Ook dat in sommige artikelen gesuggereerd zou zijn
dat per 1 januari j.l. de zending van alle pastoraal werkers zou zijn ingetrokken. Daar is
uiteraard geen sprake van.
Zending gekwalificeerde vrijwilligers
Van gekwalificeerde vrijwilligers, die incidenteel voorgaan in woord- en communievieringen,
wordt vanaf 1 januari j.l. wel verwacht dat zij zending van de Bisschop persoonlijk hebben.
Dit is kerkelijk en maatschappelijk vereist. Als daar in het verleden van onze kant
onduidelijkheid over is geweest, dan betreuren wij dit. Uiteraard moet er aan het voorgaan
van vrijwilligers een reële noodzaak ten grondslag liggen en moet men voldoen aan de
canonieke criteria. In overleg met de pastoor, c.q. administrator en de pastorale teams zal ik
dit in de komende tijd bespreken. In het kader van een nieuw te verschijnen directorium voor
de woord- en communievieringen, dat binnenkort wordt uitgegeven, zal het beleid omtrent het
voorgaan opnieuw worden geformuleerd en een aanbod van vorming en toerusting worden
aangeboden.
Paastriduüm
Ik heb inmiddels enkele regio´s in goed overleg kunnen adviseren m.b.t. de viering van het
Paastriduüm. Andere regio´s hebben aangegeven dit zelf al ingevuld te hebben, conform de
uitgangspunten die eerder over het Paastriduüm geformuleerd zijn. Mocht uw parochie of
regio toch nog behoefte hebben aan advies, dan hoop ik van harte dat u contact met mij wilt
opnemen.
Rest mij u namens de Bisschop een heel gezegend nieuw jaar toe te wensen. Een jaar waarin
veel staat te gebeuren en dat niet gemakkelijk zal zijn. Dat u daarvoor uw beste krachten wilt
inzetten stemt tot dankbaarheid en het is de uitdrukkelijke wens van de Bisschop in een goed
overleg te blijven werken aan de toekomst van onze Haarlemse Kerk.
Met vriendelijke groet,

Diaken drs. E.H.A. Fennis
Kanselier Bisdom Haarlem-Amsterdam

