STICHTING RK VOORLICHTING en PRIESTEROPLEIDINGEN
BELEIDS- en WERKPLAN 2016-2019

DEFINITIE

Dit document bevat het beleids- en werkplan (BWP) voor de jaren 2016-2019 voor de Stichting
Rooms-Katholieke Voorlichting en Priesteropleidingen.
Deze stichting is tot stand gekomen door een fusie in 2015 van de Stichting RK Voorlichting en de
Stichting RK Priesteropleidingen.

ALGEMEEN – ACHTERGROND

Er is in het Nederlandse taalgebied een aanhoudende behoefte aan – en vraag naar – betrouwbare
en actuele rooms-katholieke informatie op velerlei gebied. Dit varieert van officiële kerkelijke
documenten, wetenschappelijke werken op theologisch, moraal en dogmatisch gebied, tot
christelijke getuigenissen, heiligenlevens, educatieve informatie, muziek en devotionalia.
De stichting bevordert de vervaardiging en verspreiding van dit materiaal door financiële
ondersteuning van derden die zich met deze activiteiten belasten. De kring van derden is niet
beperkt tot RK instanties en initiatieven, zoals onder meer Uitgeverij Colomba en St. De Boog.
Integendeel, het omvat in principe ook tot individuele aanvragers, zoals auteurs en vertalers, maar
ook, alwaar opportuun, tot andere, niet katholieke, christelijke initiatieven.
Daarnaast is er een wisselende doch aanhoudende vraag naar ondersteuning, in financiële en andere
zin, van opleiding en vorming van personen tot RK priester in de Nederlandse Kerkprovincie. De
stichting ondersteunt individuele verzoeken tot bijdragen aan genoemde studies. Recent zijn
verschillende dossiers afgerond.
Ook het werven van extra fondsen voor statutaire doelen is een activiteit van de stichting.

DOELSTELLING
De stichting stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan de verbreding en verdieping van het
geestelijk leven, met name het Rooms-Katholieke geloof en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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De stichting tracht dit doel te bereiken door
a. het verstrekken van informatie, in de meest uitgebreide zin, over de Rooms Katholieke
geloofs- en zedenleer,
b. het financieel en anderszins ondersteunen van de opleiding en vorming van personen tot
Rooms-Katholiek priester aan daartoe door de Heilige Stoel erkende opleidingsinstituten,
c. het doen uitgeven en/of publiceren en het bevorderen van de uitgave van boekwerken en
andere geschriften betreffende de Rooms-Katholieke geloofs- en zedenleer,
d. het publiceren van berichten, die voor de Rooms-Katholieke geloofsbeleving van belang zijn,
e. het financieel of anderszins ondersteunen van organisaties met een soortgelijk of
aanverwant doel als hiervoor bedoeld,
f.

het middellijk of onmiddellijk voeren van het bestuur over organisaties met een doel als sub
a en b bedoeld,

g. de ondersteuning van al hetgeen strekt tot bevordering van de Rooms-Katholieke
geloofsbeleving.

LOPENDE PROJECTEN

1. Ontwikkeling van een persoonlijk boekje voor jonge kinderen met kerstliedjes, met
bijpassende plaatjes die het kind kan inkleuren. Dit boekje zou kunnen worden benut tijdens
catechese, kinderwoorddiensten etc.
2. Ontwikkeling van een site waar gestolen kerkelijke kunst mee kan worden opgespoord.
Inmiddels zijn terzake al diverse gesprekken gevoerd met Mr. R. Schölvinck, notaris the
Haarlem en Joh. Van Enschede.
3. Ontwikkeling van een smartphone-applicatie, bedoeld om belangstellenden op snelle en
accurate wijze te informeren inzake plaats en tijdstippen van H. Missen in de Nederlandse
Kerkprovincie. Alle parochies zijn aangeschreven en velen hebben positief gereageerd.

PROJECTEN IN STUDIE / VOORBEREIDING

1. In hoeverre en tegen welke kosten is het mogelijk om de rechten weer terug te krijgen voor
de uitgave in het Nederlands van pauselijke encyclieken.
2. Financiële en organisatorische ondersteuning voor het bouwen van een website waar
eenieder vragen kan stellen inzake het katholieke geloof en daar dan binnen relatief korte
tijd een verantwoord en objectief antwoord op krijgt, te verzorgen door een panel van
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priesters en diakens. De bedoeling is hierbij dat deze vragen met bijbehorende antwoorden
worden gerubriceerd, geanomiseerd en publiekelijk beschikbaar gesteld.
3. Publicaties van, en in verband met, de uitspraken van Paus Franciscus. Gedacht wordt aan
vertalingen van geschreven cq nog te schrijven publicaties, interviews e.d., onder meer ten
aanzien van de roeping tot het priesterschap en, meer in het algemeen, de opdracht aan alle
gelovigen tot evangelisatie.
4. Ondersteuning van voorlichtende films inzake verschillende catechese onderwerpen ter
bevordering van het klimaat tot priesterroepingen in samenwerking met het project Bewust
Katholiek.
5. Overleg met de door de Heilige Stoel erkende priesteropleidingen in Nederland ter
bevordering van voorlichting over en bekendmaking van priesteropleidingen ten behoeve
van de Nederlandse Kerkprovincie en de ondersteuning daarbij vanuit de stichting.
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