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Wees niet bang, kom dichterbij!
Op 25 april aaanstaande is het weer
Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag
voor roepingen tot het priesterschap, het
permanent diaconaat en het religieuze
leven. Het onder de aandacht brengen
en bevorderen van roepingen is een
zeer belangrijke taak binnen de Kerk.
De zorg om voldoende herders in de
toekomst is een gezamenlijke en blijvende
verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet
alleen op Roepingenzondag, maar elke dag
opnieuw.
Thema van dit jaar
is: Wees niet bang,
kom dichterbij! Het
is een verwijzing
naar het verhaal
van Mozes die
God ontmoet in
het brandende
braambos en door
Hem geroepen
wordt om zijn volk
te bevrijden uit
de slavernij van
Egypte (Exodus 3).
Na zijn twijfel en
tegenwerpingen
geeft hij uiteindelijk
gehoor aan de
roeping die hij van
God ontvangen had.
Ook in onze dagen
worden mensen
door God geroepen
voor een bijzondere
taak. Ze worden
uitgenodigd
dichterbij te komen
en te luisteren naar wat Hij hen te zeggen heeft. Vaak
zorgt dat voor onrust, onzekerheid en soms ook een
gevoel van angst en onwaardigheid. Het verhaal van
Mozes leert ons echter dat God degenen die Hij roept

altijd blijft ondersteunen en hen de kracht geeft hun
opdracht uit te voeren.
De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan
(jonge) mensen om te ontdekken wat God van
hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij
te zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan
hun roeping gehoor te geven. De roepingenraad
van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van
harte ondersteunen met materiaal en initiatieven,
maar rekent ook op uw gebed. Kent u mensen die
ook mee willen bidden om roepingen? Laat ze zich
dan aanmelden bij de Diocesane Gebedskring om
roepingen. Voor informatie en
opgave voor de Gebedskring:
rector@ariensinstituut.nl
NB Dit jaar is ervoor gekozen
het inmiddels traditionele
gebedenboekje niet opnieuw te
drukken, maar u te wijzen op de
editie van vorig jaar, waarin de
bisschoppen en enkele oversten
van ordes en congregaties een
gebed geschreven hebben.
Deze en andere teksten zijn
ook te downloaden op
www.jekomtalsgeroepen.nl.
Zonder financiële middelen lukt
het echter ook niet. Daarom wil
ik u vragen om ons zo mogelijk
ook financieel te steunen. Uw
bijdrage is meer dan welkom
op bankrekeningnummer NL64
ABNA 0810 4964 88 ten name
van het Fonds Priesteropleiding
Aartsbisdom Utrecht. Voor meer
informatie over schenken of
nalaten aan het Ariënsinstituut,
zie: www.ariensinstituut.nl.
Hartelijk dank voor uw steun!
drs. P. Kuipers
Rector Ariënsinstituut en
voorzitter van de Diocesane Roepingenraad

Werving kandidaten voor nieuw studiejaar
Het Ariënsinstituut kijkt voorzichtig vooruit
en wil plannen maken voor het nieuwe
studiejaar. Het opleidingsinstituut van
het Aartsbisdom Utrecht voor priesters,
diakens, catecheten en diaconaal assistenten
“heeft als voornemen om in september
2021 wederom te beginnen met een nieuw
studiejaar.” Dat schrijft rector Kuipers in
een brief die eind februari is verstuurd aan
de leden van de pastorale teams in het
aartsbisdom.
Rector Kuipers: “In een aantal parochies zijn inmiddels
catecheten en diaconaal assistenten werkzaam
met een zending van de bisschop – hun inzet en
initiatieven kunnen rekenen op veel waardering van de
parochianen en van de leden van het pastoraal team.
Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het
pastorale werk.”
Kuipers vraagt aan de leden van de pastorale
teams “medewerking en enthousiasme om binnen
uw parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde
kandidaten die één van deze opleidingen kunnen en
willen volgen en die u in de toekomst in het pastoraat
kunnen ondersteunen. Daarbij is een belangrijke
vraag die u zichzelf kunt stellen of u toekomstige
samenwerking met de kandidaat ziet zitten en of
er in de parochieorganisatie behoefte is aan deze
(onbezoldigde) functie.”
Kandidaten kunnen vanuit de parochies worden
voorgedragen tot uiterlijk 1 juni a.s., daarna vinden
de kennismakingsgesprekken plaats. Het nieuwe
studiejaar start in september.
De verschillende opleidingen van het Ariënsinstituut op
een rij:
Priester
Het Ariënsinstituut is in het aartsbisdom vooral bekend
als priesteropleiding. Ook voor de toekomst zoekt

het aartsbisdom mannen die de Heer als priester
willen dienen. Naast de fulltime opleiding in Utrecht
is er voor kandidaten die vanuit hun beroep priester
willen worden een weekendopleiding op Priester- en
Diakenopleiding Bovendonk van het bisdom Breda.
Diaken
Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. Het dienen van
God en de mensen is een opdracht voor de hele
Kerk en voor iedere christen. De diaken herinnert
de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot
dienstbaarheid, doordat hij krachtens de wijding op
een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus
tegenwoordig stelt. Voor toelating tot de opleiding tot
onbezoldigd permanent diaken gelden eigen criteria.
Catecheet
Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed
geschoolde vrijwilligers die als catecheet zich met
geloof en deskundigheid in de parochie inzetten
voor het geloofsonderricht. Dit doen zij onder de
verantwoordelijkheid van de pastoor en in afstemming
met hem en de andere leden van het pastoraal team.
Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben
afgerond, kunnen (steeds voor een periode van vier
jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als
medewerker in de parochiecatechese.
Diaconaal assistent
Een diaconaal assistent is een goed geschoolde
vrijwilliger met hart voor caritas en diaconie, die in
de parochie actief is op het gebied van caritas en
diaconie. De diaconaal assistenten werken vanuit de
Liefde voor de Naaste die ons door Jezus Christus
is voorgeleefd, onder verantwoordelijkheid van de
pastoor en in overleg met hem en de andere leden
van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met
goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor
een periode van vier jaar) van de aartsbisschop een
zending ontvangen als diaconaal assistent.

Online doneren aan het Ariënsinstituut
Afgelopen jaar mochten we, in aangepaste vorm vanwege de
coronamaatregelen, de priesterwijding vieren van Gauthier de Bekker alsook
de diakenwijding van Paulus Tilma. Zijn priesterwijding staat gepland op 5 juni
aanstaande. Mooie en feestelijke momenten die voor een priesteropleiding ook
bijzondere hoogtepunten zijn. Dit alles stemt tot dankbaarheid en laat zien dat
het gebed om nieuwe roepingen verhoord wordt! Zoals u op de voorzijde van
deze mini-nieuwsbrief al kon lezen, zijn daarnaast financiële middelen onmisbaar.
Via de hiernaast afgedrukte QR-code komt u rechtstreeks op de website van het
Ariënsinstituut, waar alle informatie over het doen van een gift overzichtelijk bij
elkaar staat en u ook direct via iDeal kunt geven. Bij voorbaat hartelijk dank!

