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Deeltijd studies theologie en pastoraat

Het geloof doorgeven is niet alleen een taak van priesters en diakens, maar ook – en misschien wel op de
eerste plaats – van parochianen. Elke geloofsgemeenschap drijft op actieve vrijwilligers of andere
geïnteresseerde gelovigen die zich net wat meer verdiepen in de vraag waarom we samen kerk zijn. Voor
deze geïnteresseerde gelovigen kent het bisdom Roermond twee vormingsmogelijkheden die cursussen,
modules of een volledige opleiding theologie en pastoraat aanbieden.

In Roermond is de catechistenopleiding Kairos gevestigd. Deze biedt wat meer praktisch gerichte
opleidingsmogelijkheden aan. Dit varieert van een korte cursussen ‘lector’ of ‘doopvoorbereiding’ tot een
meerjarige opleiding tot catechist. Het Theologisch Instituut Rolduc in Kerkrade biedt mogelijkheden voor
mannen die permanent diaken willen worden of mannen en vrouwen die professioneel aan de slag willen als
pastoraal werker/werkster, geestelijk begeleider of docent godsdienst/levensbeschouwing. Ook mensen die voor
hun persoonlijke vorming een of meer cursussen willen volgen zijn bij het theologisch instituut van harte
welkom.

Beide opleidingen – Kairos en het Theologisch Instituut – zijn deeltijdopleidingen. Dat wil zeggen dat alle
cursussen in het weekend worden gegeven, waardoor het ook voor mensen met een baan mogelijk is hieraan
deel te nemen. Beide opleidingen kennen een breed aanbod van mogelijkheden voor mensen die in parochies
actief zijn. Inschrijven voor het nieuwe cursusjaar is nog mogelijk.

Nieuw: modules liturgie en diaconie
Nieuw in het komende studiejaar zijn diverse modules met losse cursussen op het gebied van liturgie en
diaconie. Er zijn cursussen voor acolieten, kosters, cantors en lectoren. En er is een aparte module over diaconie
in de parochie. Deze modules worden gegeven binnen Kairos, maar zijn los te volgen.
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