
  

 

 

 

 

 

Aan 

de pastoors,  

de leden van de pastorale teams, 

de parochiebesturen en 

de besturen van de parochiële caritasinstellingen 

in het Aartsbisdom Utrecht  

 

Utrecht, 17 februari 2016 

 

Broeders en zusters, 

 

Middels deze brief willen we graag uw aandacht vragen voor de opleiding tot diaconaal assistent, 

die in september van dit jaar in het Aartsbisdom Utrecht van start zal gaan. De opleiding wordt 

verzorgd door het aartsbisdom in samenwerking met de Diocesane Kerkelijke Caritasinstelling 

(DKCI).  

 

De diaconie en caritas vormen een vanzelfsprekend en belangrijk onderdeel van de zending van de 

Kerk in onze wereld. De dienst van de liefde tot de naaste in navolging van Jezus Christus vormt 

het hart van het christelijk geloof. Kerk en samenleving zijn aan sterke veranderingen onderhevig. 

Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de territoriale omvang 

van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de personele organisatie van de parochie. 

Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers gevormd worden die 

naast de priesters, permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een 

ondersteunende en verbindende rol op het terrein van diaconie en caritas vervullen voor de 

parochies, de lokale geloofsgemeenschappen en de parochiële caritasinstellingen in ons 

aartsbisdom.  

 

Om deze redenen zal ons aartsbisdom, na de eerdere succesvolle start van de diocesane 

catechetenopleiding, in september 2016 beginnen met een tweejarige opleiding tot diaconaal 

assistent. In deze opleiding krijgt de kandidaat kennis van de praktisch-theologische achtergronden 

van diaconie en caritas in de Kerk. Daarnaast wordt er o.a. aandacht besteed aan het katholiek 

sociaal denken en aan de relatie tussen diaconie en liturgie. De opleiding staat in het teken van de 

parochiële praktijk van diaconie en caritas in ons aartsbisdom en is daarop afgestemd. Zo wordt 

bijvoorbeeld aandacht besteed aan de nieuwe parochie-organisatie, de drieslag kerntaken-pastorale 

nabijheid-innovatief pastoraat, managementvaardigheden, projectmatig werken, vrijwilligerswerk, 

financiën etc. In bijgaande folder treft u een globaal overzicht van het onderwijscurriculum aan. De 

opleiding duurt twee jaar van elk 7 zaterdagen en wordt gegeven in het Ariënsinstituut te Utrecht. 

Elke cursusdag zal beginnen met een eucharistieviering. De lessen zullen worden verzorgd door 

theologiedocenten alsmede personen die als priester, diaken of pastoraal werk(st)er ruime ervaring 

hebben in de pastorale praktijk van het aartsbisdom op het terrein van caritas en diaconie.  

 

De diaconaal assistent valt onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de pastoor van de 

parochie, maar deze kan de aansturing van de diaconaal assistent desgewenst delegeren. We zoeken 

voor deze cursus gemotiveerde kandidaten die, met ‘het hart op de goede plaats’, reflexief zijn 

(denkers), ervaring hebben in caritas en diaconie (doeners) en/of beschikken over 

managementcapaciteiten (leiders). Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/zij praktiserend rooms-



katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt. 

Kandidaten moeten sociaal vaardig zijn en innovatief kunnen denken binnen de kerkelijke 

organisatiestructuren. Om de cursus te kunnen volgen is minimaal MBO/HBO niveau vereist. De 

leeftijd van de kandidaat kan variëren van 25 – 55 jaar. Bij voldoende vertrouwen en gebleken 

deskundigheid/vaardigheid zullen kandidaten na voltooiing van de opleiding gaan functioneren als 

diaconaal assistent in een parochie met een benoeming en zending van de aartsbisschop van 

Utrecht.  

 

Toelating tot de opleiding vindt plaats na schriftelijke voordracht door de pastoor en na een gesprek 

met de opleidingscoördinator. De kosten voor de opleiding bedragen € 300 per cursist per studiejaar. 

Daarmee wordt een deel van de kosten van de opleiding bestreden. Een parochie of parochiële 

caritasinstelling kan besluiten de kosten voor de kandidaat te dragen. Ook de reiskosten komen voor 

rekening van de cursist.  

 

We vragen u actief op zoek te gaan naar mogelijke kandidaten voor deze opleiding en deze voor 

15 mei a.s. aan te melden bij de opleidingscoördinator. In mei en juni zullen dan de 

selectiegesprekken plaatsvinden.  
 

Voor nadere vragen kunt u terecht bij de opleidingscoördinator (t.versteegen@aartsbisdom.nl of 06-

42952861). 

 

We hopen van harte dat u in deze opleiding goede mogelijkheden ziet om ook in de toekomst de 

dienst van caritas en diaconie in de parochie gestalte te geven. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom   Mw. dr. Th.J.M. Versteegen, 

Hulpbisschop van Utrecht    Teamleider DKCI 

Vicaris-generaal     Coördinator opleiding diaconaal assistent 
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