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Bisschop 
Een bisschop is een geestelijk leider in (onder andere) de rooms-katholieke kerk. Hij ontvangt 
een bisschopswijding en wordt aangesteld tot herder, leraar en bestuurder. Dit zijn de drie 
officiële opdrachten van een bisschop. Het woord bisschop komt van het Grieks episkopos, wat 
‘opzichter’, ‘bewaker’ of ‘beschermer’ kan betekenen.    
 
Als een bisschop een bisdom leidt, heet hij diocesaan of residerend bisschop. Bisschoppen 
zonder eigen bisdom zijn titulair bisschop. Zij dragen de titel van een oud, niet meer bestaand, 
bisdom. Meestal betreft het hier hulpbisschoppen of bisschoppen die een andere taak in het 
bestuur van de kerk hebben.  
 
Mgr. Harrie Smeets wordt residerend bisschop van Roermond. Hulpbisschop Everard de Jong is 
titulair bisschop van Cariana in Noord-Afrika. Een residerend bisschop die terugtreedt, blijft 
gewoon bisschop, want hij is tot bisschop gewijd. Die wijding wordt niet ongedaan gemaakt op 
het moment waarop hij terugtreedt.   
 
Als een bisschop terugtreedt en nog géén 75 is, krijgt hij een titulair bisdom toegewezen. Is hij 
75 jaar of ouder (de leeftijd waarop bisschoppen hun ontslag aanbieden) dan wordt hij gewoon 
oud-bisschop of emeritus-bisschop van zijn voormalige bisdom genoemd. Mgr. Wiertz is daarom 
oud-bisschop/emeritus-bisschop van Roermond.  
 
 
Apostolische successie 
In de Traditie van de kerk zijn bisschoppen de opvolgers van de apostelen, de naaste leerlingen 
van Jezus Christus. De eerste apostelen hebben door handoplegging hun opvolgers aangewezen. 
Deze hebben op hun beurt door wijding en handoplegging weer hun opvolgers aangewezen. Zo 
zijn de hele geschiedenis door bisschoppen door hun voorgangers gewijd. Dit betekent dat er 
door wijding en handoplegging een rechtstreekse lijn loopt van de apostelen tot de huidige 
bisschoppen. Dit wordt de apostolische successie genoemd.  
 
 
Taken van een bisschop 
Een bisschop heeft drie belangrijke opdrachten. Hij is herder, leraar en bestuurder. Als herder is 
hij de geestelijk leidsman van de priesters en gelovigen in zijn bisdom. Hij gaat voor in het gebed 
en de pastorale zorg. Als leraar is het zijn taak om het geloof op de juiste wijze te verkondigen en 
de Schriften goed uit te leggen. Als bestuurder wordt hij geacht leiding te geven aan zijn bisdom 
en alles te doen wat noodzakelijk is om de kerk te besturen.  
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De katholieke kerk kent een aantal taken die specifiek aan een bisschop zijn voorbehouden. 
Wijdingen gebeuren altijd door een bisschop. Dit kan de wijding van personen zijn tot diaken, 
priester of bisschop, maar ook van bijvoorbeeld kerkgebouwen of altaren.  
 
Ook het toedienen van het sacrament van het vormsel is voorbehouden aan een bisschop. Een 
bisschop kan wel andere priesters machtigen om namens hem het vormsel toe te dienen. 
Daarnaast zijn er ook allerlei bestuurlijke en kerkrechtelijke taken die voorbehouden zijn aan de 
bisschop, zoals het oprichten of opheffen van parochies, het instellen van een kerkelijke 
rechtbank, het verlenen van bisschoppelijke goedkeuring voor bepaalde transacties, etc.  
 
 
Bisschopwijding  
Het priesterschap in de rooms-katholieke kerk kent drie wijdingen: diaken, priester en bisschop. 
Een bisschop heeft alle drie de wijdingen ontvangen en symboliseert daarmee de volheid van het 
priesterschap.  
 
Een wijding gebeurt door zalving en handoplegging door een andere bisschop en minimaal nog 
twee mee-wijdende bisschoppen. Mgr. Smeets wordt op 8 december gewijd door bisschop Hans 
van den Hende van Rotterdam (voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie), die 
daarbij geassisteerd wordt door hulpbisschop Everard de Jong en oud-bisschop Frans Wiertz. 
Het is een goed gebruik dat de direct wijdende bisschoppen, bisschoppen zijn met wie de 
wijdeling een speciale band heeft. In dit geval: de voorzitter van de bisschoppenconferentie, de 
vorige bisschop van Roermond en de hulpbisschop van Roermond. Tijdens de 
wijdingsplechtigheid zullen ook alle andere aanwezige bisschoppen de nieuwe bisschop de 
handen opleggen.  
 
 
Bisdom  
Een bisdom of diocees is een bepaalde regio in de rooms-katholieke kerk. Het woord diocees 
komt van het Griekse werkwoord dioikèsis, wat ‘bestuur’ of ‘provincie’ betekent. Om een land of 
een kerk goed te kunnen besturen, wordt deze in diocesen – bisdommen – verdeeld. Meerdere 
bisdommen samen vormen een kerkprovincie. Elke kerkprovincie bestaat uit één aartsbisdom 
en diverse suffragaanbisdommen. In de Nederlandse situatie bestaat maar één kerkprovincie, 
met Utrecht als aartsbisdom en Breda, Groningen-Leeuwarden, Haarlem-Amsterdam, ’s-
Hertogenbosch, Rotterdam en Roermond als suffragaanbisdommen. Grotere landen als 
Duitsland of Frankrijk kennen meerdere kerkprovincies.  
 
 
Bisdom Roermond 
Het bisdom Roermond is in 1559 voor de eerste keer opgericht. Het toenmalige bisdom maakte 
geen deel uit van de kerkprovincie van Utrecht, maar van Mechelen in het huidige België. Het 
toenmalige bisdom Roermond bestond grofweg uit het huidige Noord- en Midden-Limburg, 
kleine stukken van Zuid-Limburg, en diverse regio’s die nu in Brabant, Gelderland en Duitsland 
liggen. Het grootste deel van Zuid-Limburg behoorde destijds tot het prinsbisdom Luik. Het 
eerste bisdom Roermond werd in 1802 door Napoleon opgeheven. Het grootste deel van het 
bisdom werd bij Luik gevoegd. Bij de scheiding van Nederland en België in 1830-1839 kwam een 
deel van het bisdom Luik in het ‘buitenland’ te liggen. Hiervoor werd in 1841 een nieuw 
apostolisch vicariaat Roermond opgericht, dat in 1853 tot bisdom werd verheven: dit is het 
tweede en huidige bisdom Roermond dat sinds dat moment tot de kerkprovincie van Utrecht 
behoort. Het nieuwe bisdom Roermond valt samen met de in die tijd eveneens gecreëerde 
provincie Limburg. Mgr. Harrie Smeets is de 24e bisschop van Roermond en de 10e sinds het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie.  Het bisdom Roermond telt momenteel ongeveer 
700.000 katholieken. Het bisdom is verdeeld in 13 dekenaten en 294 parochies. In het bisdom 
werken 176 actieve priesters en zo’n 75 emeriti-priesters. Verder zijn er in het bisdom 



  

 

Roermond 38 diakens actief, 11 pastoraal werker en 42 catechisten. In de gezamenlijke 
parochies in Limburg zijn zo’n 26.000 vrijwilligers actief.  
 
 
Bisschoppenconferentie 
De bisschoppenconferentie is een vergadering van bisschoppen in een bepaald gebied, meestal 
een heel land. Alle in functie zijnde Nederlandse bisschoppen vormen samen de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie. Een conferentie kan aan andere bisschoppen vragen om bijvoorbeeld 
vanwege een specifieke deskundigheid, lid te worden van hun conferentie. Landen met 
meerdere kerkprovincies kennen meestal toch maar één bisschoppenconferentie.    
 
 
Kathedraal  
De kathedraal is de bisschopskerk van een bisdom. De naam is afgeleid van de cathedra 
(bisschopzetel) die in de kathedraal staat. Elk bisdom kent daarom in principe maar één echte 
kathedraal. Soms wordt er in een bisdom een tweede kerk tot co-kathedraal benoemd. Het 
bisdom Roermond kent maar één kathedraal, de 15e-eeuwse Sint-Christoffelkerk aan de Markt 
in Roermond.  
 
 
Cathedra 
In de kathedraal staat de cathedra of bisschopszetel. De huidige zetel is in 1957 gemaakt door de 
kunstenaar Leo Brom uit Utrecht. In de zijkant van de rugleuning van de zetel zijn de 
gemeentewapens van de toenmalige 23 dekenaten van het bisdom Roermond verwerkt. 
Oorspronkelijk hoort bij deze cathedra ook een bronzen baldakijn. Dit is bij de recente renovatie 
van de kathedraal in 2005 om praktische redenen verwijderd.   
 
 
Bisschopzetel 
Zolang een bisschop in zijn bisdom ‘zetelt’ kan er geen andere residerende bisschop worden 
benoemd. Als een bisschop terugtreedt – zoals Mgr. Wiertz vorig jaar – is vanaf dat moment de 
zetel vacant (sede vacante) en wordt een proces in gang gezet om een nieuwe bisschop te 
benoemen. Een bisschop neemt het bestuur van een bisdom over vanaf het moment dat hij zijn 
benoemingsbrief aan het kathedraal kapittel heeft getoond. Het is gebruikelijk dat hij tijdens 
dezelfde plechtigheid ook bezitneemt van de zetel, maar dat hoeft niet per se. Er kunnen soms 
omstandigheden zijn waardoor dit niet mogelijk is. Zo duurde het bij de benoeming van de 
eerste bisschop van Roermond (Wilhelmus Lindanus) vanwege politieke omstandigheden zeven 
jaar voordat hij de zetel in bezit kon nemen.  
 

 
 
 
 
 
 
 


