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Bisschop maakt tour langs dekenaten

Bisschop Harrie Smeets gaat dit jaar een kennismakingstour maken langs alle dertien dekenaten in het
bisdom Roermond. De bisschop zal elk dekenaat drie dagen achter elkaar bezoeken. Hij hoopt zo een
goed beeld te krijgen van wat er in het bisdom leeft.
De bezoeken – officieel visitaties geheten – zullen steeds plaatsvinden op vrijdag, zaterdag en zondag. Mgr.
Smeets heeft de dekens gevraagd om samen met de parochies in hun dekenaat een programma voor die dagen
vast te stellen. Dat programma mag overal verschillen. Zelf denkt de bisschop aan gesprekken met de priesters
en kerkbesturen of een ontmoeting met de vrijwilligers uit het hele dekenaat. Maar ook bezoeken aan diaconale
projecten of een getuigenis door een of meerdere mensen zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. De
bisschop wil zich graag laten verrassen.
Tijdens de eerste vergadering met de dekens heeft Mgr. Smeets wel aangegeven dat hij tijdens deze bezoeken
graag een eerlijk beeld wil krijgen. “Maak er alsjeblieft geen kermis van,” zo zei hij. Ook heeft hij aangegeven
het niet alleen over herstructurering te willen hebben, maar ook graat is van vitalisering te willen zien.” Op
korte termijn worden de datums van de bezoeken in overleg vastgesteld.
De nieuwe vicaris-generaal Mgr. René Maessen gaat ook een tour door het bisdom maken. Hij zal op korte
termijn alle dekens bezoeken en zich door hen laten informeren over de pastorale situatie in het dekenaat en
eventuele ideeën voor de toekomst.
Voor de volgende dekenaten zijn de bezoeken al vastgelegd:
Kerkrade: 15 t/m 17 maart
Weert: 24 t/m 26 mei

Gulpen: 26 t/m 30 juni
Sittard: 23 t/m 25 augustus
Maastricht: 13 t/m 15 september
Thorn: 20 t/m 22 september
Roermond: 27 t/m 29 september
Susteren 18 t/m 20 oktober
Heerlen: 22 t/m 24 november
Schinnen 6 t/m 8 december

