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Archief Diocesaan Pastorale Raad Roermond

Ten Geleide

Diocesane Pastorale  Raad Roermond (1965-1976)
Onder invloed van de geest van het Tweede Vaticaans Concilie namen de Nederlandse bisschoppen het initiatief het
‘volk Gods' meer verantwoordelijkheid te geven voor de weg die de Kerk moest gaan. Het middel hiervoor was het
oprichten van Diocesane Pastorale Raden waarin bisschoppen, priesters, religieuzen en leken vertegenwoordigd waren.
In het bisdom Roermond was de samenstelling vijftig priesters en religieuzen en vijftig leken, waarvan telkens veertig
gekozen en tien bij coöptatie door de leden in overleg met de bisschop. De leken werden gekozen per dekenaat. Het
enthousiasme was groot, er waren niet minder dan 768 kandidaten.
In dezelfde tijd speelde de ‘kwestie Miedema', een conflict tussen pastoor Ed Miedema en bisschop P. Moors over de
machtsverhoudingen in de Kerk. (Zie het KDC-archief van E. Miedema.) Miedema was juist als pastoor ontslagen maar
werd gekozen in de Pastorale Raad. Onder de priesters kreeg professor H. Sanders van het grootseminarie de meeste
stemmen. [Zie het KDC-archief van H.J.A. Sanders; ook J.H. Scholten was lid van de Pastorale Raad.] De Raad startte in
1967, vergaderde over ontwikkelingshulp en sprak zich uit tegen de vestiging van een wapenfabriek, maar het hete
hangijzer van het priestercelibaat en de gehuwde priester bleef muurvast zitten ondanks een aanbeveling van de Raad
om priesterschap en celibaat te ontkoppelen. De tegenstellingen onder de leden waren groot, de standpunten van
progressieven en conservatieven lagen ver uiteen en een gedeelte haakte na twee jaar al af. Een discussiestuk van de
nieuwe bisschop J. Gijsen werd echter in 1972 met 68 tegen 7 stemmen verworpen. Een van de tegenstemmers was
deken J. Joosten uit Echt. De Pastorale Raad bleef bestaan maar het conflict met de bisschop ook en het standpunt van
Gijsen tegenover de Hogeschool voor Theologie en Pastoraal (HTP) te Heerlen, die door Rome was veroordeeld, maakte
de verhoudingen niet beter. Gijsen wilde de HTP niet op de agenda van de Pastorale Raad hebben, terwijl velen vonden
dat die grof onrecht werd gedaan. Toen in 1974 nieuwe verkiezingen moesten worden gehouden, schortte mgr. Gijsen de
verkiezing op. Er kwam geen nieuwe Raad. Zeven jaar later, in 1981, stelde Gijsen een nieuwe Pastorale Raad in, die
alleen door de bisschop goedgekeurde onderwerpen kon bespreken en hij nam zelf zitting in de keuzecommissie.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archief Diocesaan Pastorale Raad Roermond

  
 1-21.Verslagen van vergaderingen van de Centrale Commissie van de Diocesane

Pastorale Raad van het Bisdom Roermond  1967-1976
Bevat 21 stukken

  
  1.1967, december-1968, augustus.  1967-1968
  
  2.1968, september-december.  1968
  
  3.1969, januari-maart.  1969
  
  4.1969, april-augustus.  1969
  
  5.1969, september-december.  1969
  
  6.1970, januari-juni.  1970
  
  7.1970, juli-december.  1970
  
  8.1971, januari-juni.  1971
  
  9.1971, juli-december.  1971
  
  10.1972, januari-februari.  1972
  
  11.1972, maart-april.  1972
  
  12.1972, mei-augustus.  1972
  
  13.1972, september-december.  1972
  
  14.1973, januari.  1973
  
  15.1973, februari-juni.  1973
  
  16.1973, juli-september.  1973
  
  17.1973, oktober-december.  1973
  
  18.1974, januari-augustus.  1974
  
  19.1974, september-december.  1974
  
  20.1975.  1975
  
  21.1976.  1976
  
 22.Verhandeling "Een documentatie over Jörgen Höyer; een uitnodiging tot

stellingname" van de werkgroep Struktureel Geweld" van de Hogeschool voor
Theologie en Pastoraat te Heerlen  1969

  
 23.Stukken betrefende de organisatie van het bisdom Roermond  1965-1968
  
 24.Diocesaan verslag van pastorale gesprekken 1967-1968 in het bisdom Roermond

  1968
  
 25.Overzicht van de leden van de Diocesane Pastorale Raad in het bisdom Roermond

  z.j.
  
 26-28.Rapporten  1968-1969

Bevat 3 stukken
  
  26.Ontwikkelingswerk. 1968.  1968
  
  27.Onze missieopdracht nú. 1968  1968
  
  28.Herindeling dekenaten. 1969.  1969
  
 29.Discussiestuk "Leven als wereldburger"  z.j.
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