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Als de Kerk trouw is aan haar roeping, stelt zij een teken van Gods liefde voor de wereld. 
Dat vergt de inzet van vele christenen: in parochies en dekenaten, in het gezin en op het werk, 
in de opvoeding van jongeren, in de zorg voor zieken, ouderen, voor mensen met een be-
perking of met psychische problemen en op zoveel terreinen van het menselijk samenleven.

Sommige mannen en vrouwen maken van dit christelijke dienstwerk hun beroep. Ze zijn actief in 
de zorgsector, of in dekenaten en parochies, en/of als een brug tussen beide (ketenzorg). Hier-
toe volgden zij een theologische en pastorale opleiding en stage. Deze medewerkers zijn on-
misbaar voor de opbouw van een geloofsgemeenschap, het opnemen van pastorale taken, de 
pastorale zorg voor zieken en ouderen, het ondersteunen en vormen van vrijwilligers,...  Pasto-
rale werk(st)ers en parochieassistenten hebben naast de priesters en diakens hun eigen verant-
woordelijkheid binnen de opbouw van de Kerk en in het solidaire dienstwerk aan mens en wereld.

Voel je je aangesproken? Om een beeld te geven van wat deze opleiding inhoudt, organiseren wij 
deze infoavond. Wij schetsen de inhoud en betekenis van pastoraal werk. We geven een overzicht 
van de theologische en pastorale vorming. Een pastoraal werk(st)er en een parochieassistent(e) 
brengen een getuigenis over hun werk in een zorgvoorziening en in een parochie. Tenslotte 
volgt de praktische informatie over het verloop van de opleiding, kandidaatstelling en aanvaar-
ding tot de opleiding, tewerkstellingsmogelijkheden, verloning en statuut. Deze infoavond wordt 
ten sterkste aanbevolen voor wie overweegt om in september 2020 met de opleiding te starten.

VERLOOP VAN DE OPLEIDING
Voor de aanvaarding 
Schriftelijke kandidaatstelling (tot 1 mei 2020) 
Gesprekken met de aanvaardingscommissie (mei-juni 2020) 
Aanvaarding tot de opleiding (ten laatste 1 september 2020)

Theologisch-pastorale opleiding en stage
Theologische en pastorale vakken en (Bijbel)seminaries (gedurende drie jaar op zaterdagvoormiddag) 
Seminaries liturgie en communicatie (twee modules op weekdagen ‘s avonds) 
Pastorale stage in een zorgvoorziening of parochie

Diocesaan getuigschrift
Wordt uitgereikt na afronden van de theologische en pastorale opleiding en stage.

PROGRAMMA

18u30 Onthaal

19u00 Welkom

19u10  Pastoraal werk in de Kerk.
 Een theologische visie

19u40  De pastorale en theologische
 opleiding

20u00  Getuigen uit de praktijk. 
     Profiel, opleiding en
             tewerkstelling

21u15  Vraagstelling

21u45  Einde

Woensdag
18 maart 2020

Voor meer informatie:
www.hdgi.be

Kathleen Martens, directeur Hoger Diocesaan  
Godsdienstinstituut, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent,
0490 49 99 03, hdgi@kerknet.be

Jan Michels, CCV in het bisdom Gent - Caritas,
09 235 78 63,  jan.michels@ccv.be  
(pastorale werk(st)ers in de gezondheidszorg)

Wim Tachelet, CCV in het bisdom Gent,
09 235 78 61, wim.tachelet@ccv.be  
(parochieassistenten in parochies en/of ketenzorg) 

Inschrijven voor deze infoavond via
het digitaal inschrijvingsformulier
op www.ccv.be/gent of via deze link
(graag voor 11 maart)

https://forms.gle/psCVf6KTD7FjJuwD6
https://forms.gle/psCVf6KTD7FjJuwD6
https://forms.gle/psCVf6KTD7FjJuwD6
https://forms.gle/psCVf6KTD7FjJuwD6

