Brief aan de zetelbisschoppen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie
17 april 2013
Eminentie, Monseigneurs,
Het gaat niet goed met de katholieke kerk in de westerse wereld en dat geldt zeker ook
voor de katholieke kerk in ons land. Het is uitermate zorgwekkend dat ook onder
praktiserende gelovigen een toenemende mate van vervreemding waarneembaar is.

Wij zijn van mening dat wij als katholieke hoogleraren en bestuurders daarbij niet als
toeschouwers aan de zijlijn kunnen blijven staan en dat is in overeenstemming met wat
de Kerk ons oplegt, zeggende dat wij ‘als christengelovigen het recht en zelfs de plicht
hebben onze mening over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders
en … aan de overige christengelovigen bekend te maken’ (Codex Juris Canonici, canon
212 § 3).
Dat overwegende hebben wij een aantal uitgangspunten geformuleerd – samengevat in
een korte notitie – die wij van wezenlijk belang achten voor de levensvatbaarheid van de
lokale geloofsgemeenschappen, dus voor de toekomst van de Nederlandse
kerkprovincie. Deze notitie doen wij toekomen aan de besturen van de parochies en – zo
deze aanwezig zijn – van locatieraden en pastoraatgroepen binnen die parochies in uw
bisdommen. In de bijlage bieden wij deze ook u aan, zulks in afschrift aan de nuntius van
de H. Stoel. Ook de media zullen wij informeren
Wij zijn uiteraard bereid tot overleg met u.
Met vriendelijke groet,
Dr. J.G. van Baal, prof.dr. C.G.M.I. Baeten, prof.dr. T.J.M. van Els, prof.dr. A.J.A. Felling,
prof.dr. V. Feron, prof.dr. A.Th.G. van Gennep, prof.dr. L.M.G. van Golde,
prof.dr. H.J.Th. Goos, drs. A.J. de Groot, prof.dr. W.H.L. Hoefnagels,
prof.dr. W.P.M. Hoekstra, prof.dr. P.G. van Hooijdonk, prof.mr. E.H. Hondius,
prof.dr. J.J.M. Hooymans, prof.dr. J.A.J.P. Janssen, prof.mr. E.C.M. Jurgens,
prof.dr. E.E. Keunen, prof.dr. M.F. Kramer, prof.dr. Th.C. de Kruijf, prof.dr. P.J.A. Nissen,
prof.mr. N.C. van Oostrom‐Streep, prof.dr. J.W.M. Osse, prof.dr. P.G.J.M. Raedts,
prof.dr. J.J. Roord, prof.dr. N. Schweitzer, prof.dr. J.B.J. Soons, dr. Th.H.J. Stoelinga,
prof.dr. J.W. Stoop, dr. J.G.F. Veldhuis, prof.dr. J.A.M. Winnubst, prof.dr. W.H.G. Wolters,
prof.dr. H.A.B. Wösten, prof.dr. B.J.M. Zegers
Namens hen,
Prof.dr. J.W. Stoop
Contactadres: Coördinator Professorenmanifest
p/a Otterspoorbroek 8
3621 BB Breukele
E‐mailadres: coordinator@professorenmanifest.nl
Bijlagen:
- Notitie ‘De uitholling van geloofsgemeenschappen in de katholieke kerk’
- Brief aan de Nederlandse geloofsgemeenschappen

