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DIOCESANE PASTORALE RAAD BISDOM 

ROERMOND 
 

REGLEMENT 

Uitgangspunt voor het functioneren van de Diocesane Pastorale Raad is gelegen in het algemeen 

priesterschap, waarin alle christengelovigen zijn verenigd. In haar vergadering van maandag 7 

februari 2011 heeft de Diocesane Pastorale Raad besloten haar reglement daterende uit 1996 op 

een aantal onderdelen te wijzigen en als volgt vast te stellen 

 

artikel 1. Naam 

De naam van het overleg is Diocesane Pastorale Raad Bisdom Roermond, afgekort D.P.R. 

 

artikel 2. Doel 

De D.P.R. is een overlegorgaan waarin leken, waaronder ook pastoraal werkers en catechisten, 

alsmede religieuzen, diakens en priesters samen met en onder leiding van de bisschop of diens 

vicaris spreken over pastorale zaken die in het bisdom van belang zijn. 

 

artikel 3. Middelen 

De D.P.R. heeft tot taak op pastoraal terrein 

• gevraagd en ongevraagd adviezen te geven 

• wensen kenbaar te maken 

• wederzijdse ervaringen uit te wisselen 

• initiatieven in overweging te geven 

• voorstellen te ontwikkelen 

• kwesties van actuele aard te bespreken 

• het besprokene terug te koppelen naar de achterban 

 

artikel 4. Werkwijze D.P.R. 

De D.PR. zal bovenstaande taken vervullen door het bespreken van, resp. bestudering van 

themata die de leden in gezamenlijk overleg vaststellen. Ook kan de bisschop themata eigener 

beweging aan de Raad voorleggen. In praktische zin is er iedere vergadering een vast 

agendapunt waarin een voorstel voor te bespreken onderwerpen in de volgende vergadering 

gedaan wordt, waarbij o.a. te kiezen is uit een themalijst. 



  

 

 artikel 5. Samenstelling D.P.R. 

1. De leden van de D.PR. warden door de bisschop benoemd voor een periode van vier jaar. 

Daarna kan men nog één keer voor een termijn van 4 jaar worden herbenoemd. In 

uitzonderlijke gevallen kan de bisschop om redenen van algemeen belang desgevraagd 

een derde termijn van 4 jaar verlenen.  

 

2. De D.P.R. bestaat uit maximaal 30 leden, waarvan  

a. A. maximaal 26 leken, waaronder een pastoraal werker, een catechist en 1 

mannelijke en 1 vrouwelijke religieus, alsmede een vertegenwoordiger van elke 

dekenaat en vertegenwoordigers van enkele maatschappelijke groeperingen 

b. 2 priesters 

c. 2 diakens 

ad a 

Bij de benoeming van de leken zijn de volgende criteria van belang: 

• alle dekenaten in het bisdom kunnen een afgevaardigde ter benoeming 

voordragen 

• daarnaast wordt gestreefd om ook verschillende katholieke organisaties en 

instellingen een plaats aan te bieden in de Raad. 

• ook kunnen personen op persoonlijke titel in deze Raad worden benoemd 

• De mannelijke en vrouwelijke religieus worden aangezocht door de 

bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen 

ad  

De priesters worden benoemd uit een voordracht van de priesterraad van het  

bisdom. 

ad c 

De diakens wordt benoemd op voordracht van de permanente diakens in het 

bisdom Roermond. 

3. Drie maanden voordat de zittingstermijn is verstreken zullen de dekenaten, de 

verschillende katholieke instellingen, de stuurgroep van het Diocesaan 

Religieuzenberaad, de priesterraad en de permanente diakens schriftelijk benaderd 

worden om kandidaten voor te dragen. 

 

4. Een voordrachtscommissie, bestaande uit de plaatsvervanger van de bisschop, de 

secretaris van de Raad, maximaal drie zittende leden, eventueel aangevuld met twee 

externe deskundigen aan te wijzen door de bisschop, zullen een voordracht ter 

benoeming aan de bisschop voorleggen. 

 
5. Na de benoeming van de nieuwe reden van de Raad zullen zowel de benoemde personen 

als de in artikel 5,3 genoemde organisaties schriftelijk bericht van deze benoeming 

ontvangen. 

 

artikel 6. vergaderingen 

1. De D.PR. vergadert onder voorzitterschap van de bisschop of diens plaatsvervanger. 

2. De bisschop kan zich laten bijstaan door één of meerdere bisdommedewerkers en 

inleiders of deskundigen op een bepaald terrein 



  

 

3. De D.P.R. vergadert in Roermond. 

4. Zij komt minstens drie keer per jaar in vergadering bijeen. 

5. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien de helft van het aantal leden van de Raad, daartoe schriftelijk en 

onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek 

richt. 

6. De oproeping van de vergadering geschiedt door de voorzitter, ten¬minste een week 

tevoren. De oproepingsbrief vermeldt naast plaats en tijdstip van de vergadering de te 

behandelen punten van de vorige vergadering. 

7. De secretaris draagt zorg voor de notulering van het verhandelde in de vergaderingen en 

zorgt voor de verspreiding hiervan onder de leden ruim voor de volgende vergadering 

 

artikel 7. slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bisschop. 

 

Roermond, 7 februari 2011 

 

+ Frans Wiertz 

bisschop van Roermond 

 

mr. G.H. Smulders 

kanselier 


