
Catholic Church Reform: Open brief aan de paus 

Paus Franciscus wil van u horen, of u nu katholiek bent of bent geweest, of u  christen bent of niet. 

Lees deze brief en, als u er mee eens bent, teken de brief dan en laat het ons weten.  Vóór de voor 

begin oktober geplande vergadering van de paus met de raad van acht speciaal door hem 

aangewezen kardinalen begint zal de brief aan hem en aan de leden van bedoelde raad worden 

overhandigd. Uw naam en e-mail adres kunnen worden gebruikt om contact met u te onderhouden 

maar zullen niet in de brief zelf worden vermeld. We zullen de paus alleen mededeling doen van het 

totaal aantal ondertekenaars, hun land van herkomst en hun hoedanigheid. 

Deze brief is opgesteld en over de wereld verspreid door Kerk hervormingsorganisaties. In deze brief 

willen alle kerk hervormingsgroepen bij de paus er voor pleiten te erkennen dat aan de gedoopte 

gelovigen het recht en de verantwoordelijkheid toekomt daadwerkelijk deel te hebben in de 

besluitvorming in onze Kerk. 

Ga naar www.catholicchurchreform.com/letterNew.html  om de brief te ondertekenen. 

Zijne Heiligheid, Paus Franciscus 
Kardinaal Giuseppe Bertello, President van de Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad 
Kardinaal Francisco Javier Errazuriz Ossa, Rustend Aartsbischop van Santiago, Chili 
Kardinaal Oswald Gracias, Aartsbischop van Mumbai, India 
Kardinaal Reinhard Marx, Aartsbischop van Munich and Freising, Duitsland 
Kardinaal Laurent Monsengwo Pasinya, Aartsbischop van Kinshasa, Congo 
Kardinaal Sean Patrick O'Malley, Aartsbischop van Boston, U.S.A. 
Kardinaal George Pell, Aartsbischop van Sydney, Australia 
Kardinaal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Aartsbischop van Tegucigalpa, Honduras 

Beste paus Franciscus en broeders Kardinalen: 

Het is uit diepe bezorgdheid voor de katholieke kerk, om de vele crises die haar zijn overkomen, dat 

we, als vertegenwoordigers van  miljoenen katholieken uit de hele wereld, hebben samengewerkt bij 

het schrijven van deze brief. Wij hebben veel verwachtingen van uw bespreking in oktober (met de 

door u benoemde raad van acht kardinalen over de hervorming….TH) over het bestuur van de kerk 

en verzoeken u eerbiedig vooral aandacht te willen geven aan de erkenning van  de rechten en 

verantwoordelijkheden van allen die  gedoopt zijn  om een stem te hebben in de besluitvorming van 

onze kerk. 

Net als u, hebben we het  catastrofale verlies van vertrouwen in onze kerk ervaren, dat is 

voortgevloeid uit de wereldwijde onthullingen van seksueel misbruik door katholieke geestelijken en 

het daarop gevolgde doofpotbeleid van kerkelijke autoriteiten. Machtsmisbruik in de Vaticaan bank, 

alsmede minachting en marginalisering van de leken, waren er de oorzaak van dat velen van onze 

zusters en broeders het katholicisme helemaal hebben verlaten. Onze kerk lijkt niet in staat om de 

tekenen van de tijd te verstaan, waardoor het doorgeven van het geloof aan de toekomstige 

generaties een steeds grotere uitdaging is geworden. 

Naar onze mening ligt het vernietigende effect van het klerikalisme aan de basis van veel van deze 

problemen. Wij ondersteunen uw wens, paus Franciscus, om onze Kerk van klerikalisme te  

bevrijden, om te worden tot een gemeenschap van gelijken, door ons doopsel geroepen om het 
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Evangelie van Jezus te leven en te verkondigen. Alle katholieken hebben het aan het doopsel 

ontleende recht, om een effectieve en beslissende stem in de besluitvorming van onze kerk te 

hebben. De volledige deelname van de geloofsgemeenschap is in overeenstemming met het 

evangelie, de traditie van de vroege kerk, en de visie van Vaticanum II. 

Daartoe hebben we vijf onderwerpen omschreven die de verwachtingen en behoeften van de sensus 

fidei, het geloofsgevoelen, weerspiegelen: 

1. Een kerk die de radicale gastvrijheid van Jezus belichaamt in de wereld ,  

Uw mededogen voor de armen, paus Franciscus, en uw passie voor sociale rechtvaardigheid, heeft 

ons geïnspireerd, alsook uw persoonlijke inzet voor meer gewoon en eenvoudig  leven. Als zusters en 

broeders willen we werken aan de opbouw van gemeenschappen die vrij zijn van onderdrukking, 

geweld, honger, armoede, en de aantasting van Gods schepping. Maar onze inzet voor 

rechtvaardigheid komt in het gedrang en wordt vaak gezien als hypocriet omdat binnen de Kerk zelf 

onrecht bestaat. We hopen dat eens alle katholieken de vreugde zullen kunnen ervaren van een 

vernieuwde kerk die waarlijk  gastvrijheid en respect voor de waardigheid en gelijkheid van iedere 

persoon  plaatst in het hart van haar missie. 

2. Een kerk die open staat voor dialoog onder haar leden 

Toen U sprak in Brazilië,  zei U, paus Franciscus, dat "dialoog, dialoog, dialoog" is een hoeksteen van 

alle menselijke vooruitgang, en wij zijn het daarmee eens. De vrijheid van meningsuiting (inclusief 

loyale dissidentie wanneer nodig), recht op informatie, en het primaat van een gevormd  geweten 

zijn van vitaal belang voor de gezondheid van onze kerk. Wij zijn van mening dat profetische vrouwen 

en mannen ons voortdurend aansporen ons op nieuwe en inspirerende wijzen bezig te houden met 

de dringende theologische, pastorale, sociale en ecologische vraagstukken van onze tijd. In dit licht, 

bevelen wij aan om theologen, geestelijken en religieuzen in hun waardigheid te herstellen, die, sinds 

Vaticanum II, aan censuur werden onderworpen en / of bestraft voor het volgen van hun geweten. 

Ten tweede, zijn wij van mening, zoals al door zoveel katholieken over de hele wereld tot uitdrukking 

is gebracht, dat de ‘Apostolische Visitatie’ van de ‘Vrouwelijke Religieuzen van de Verenigde Staten’ 

en het onderzoek naar de ‘Leadership Conference of Women Religious’ ongegrond en onrechtvaardig 

waren. Open dialoog kan niet bestaan waar de angst voor strafmaatregelen bestaat. 

3. Een kerk die de fundamentele gelijkheid van haar leden erkent   

De katholieke leer vertelt ons dat alle mensen gelijk in waardigheid zijn geschapen naar het beeld van 

God. Daarom moeten  de kerkelijke structuren aan deze realiteit worden aangepast. Aangezien alle 

bestuur in de Kerk nu uitsluitend in handen is van  gewijde mannelijke celibataire priesters, wordt de 

overgrote meerderheid van de gedoopte katholieken daarvan uitgesloten. Daarom bevelen wij een 

canonieke (kerkrechtelijke) studie aan van de haalbaarheid van het koppelen van het kerkelijke 

bestuur aan het gedoopt zijn  in plaats van aan het gewijd zijn. Met betrekking tot het gewijde ambt, 

bevelen wij aan de geschiktheid voor het ambt te toetsen aan de persoonlijke eigenschappen en 

talenten van de kandidaat voor wat betreft  spiritualiteit, pastoraal gevoel en theologische kennis, in 

plaats van aan diens geslacht, seksuele geaardheid, of  levensstaat. Wij wijzen de uitsluiting van 

vrouwen van volledige participatie op alle niveaus van de Kerk af als zijnde seksistisch. Evenzeer is 

het onaanvaardbaar om onze homo en lesbische broers en zusters toegang tot volledige deelname 



aan alle aspecten van het leven en de bediening in de  kerk te ontzeggen. En het is onrechtvaardig 

om gehuwde mannelijke ambtsdragers van andere denominaties tot de wijding toe te laten, en 

tegelijkertijd  katholieke priesters af te wijzen die het ambt hebben verlaten om te trouwen. 

 4. Een kerk met een grotere participatie van gedoopten in het bestuur:  

Om aan de behoeften van onze kerk tegemoet te komen is het nodig  collegiale systemen en 

structuren in te voeren die mogelijk maken:: 

i) deelname van de gelovigen aan het proces van selectie en benoeming van bisschoppen  

ii) herstel van het subsidiariteitsbeginsel in het bestuur van parochies en andere lokale 

geloofsgemeenschappen en in nationale bisschoppenconferenties  

iii) opneming van gekwalificeerde leken, mannen en vrouwen, om werkzaam te zijn op 

leidinggevende posities in de Curies. 

Invoering van collegiale structuren zal een cultuur bevorderen van verantwoordelijk en dienend 

leiderschap waardoor de kerk zich meer gaat oriënteren  op het algemeen welzijn. 

5. Een Kerk die seksueel misbruik effectief bestrijdt en voorkomt  

Het schandaal van seksueel misbruik door geestelijken kan alleen overwonnen worden als bij 

algemeen bindende voorschriften wordt vastgelegd dat  bisschoppen die het misbruik faciliteren of 

negeren uit hun ambt worden verwijderd en voor de kerkelijke en/of burgerlijke rechter worden 

gebracht. De katholieke kerk moet een serieus onderzoek instellen naar de  oorzaken die hebben 

geleid tot dit schandaal van wereldwijde proporties en alles doen wat in haar vermogen ligt om het in 

de toekomst te voorkomen  

Tot slot vragen wij u nogmaals om de rechten en verantwoordelijkheden van de gedoopten te 

erkennen om aan de beslissende  besluitvorming in onze Kerk deel te nemen. Wij zijn bereid  een 

delegatie naar het Vaticaan af te vaardigen om ons voorstel verder te bespreken. Wij zien uw 

antwoord gaarne tegemoet en hopen aldus het gesprek te mogen vervolgen tot heil van onze kerk. 

We bidden dat de wijsheid van de Heilige Geest met u en uw beraadslagingen moge zijn. 

Uw zusters en broeders in Christus,  

[Handtekeningen van elke deelnemende organisatie en individuele persoon] 

CC: Monseigneur Marcello Semeraro, bisschop van Albano, secretaris,  
Kardinaal Gianfranco Ravasi, voorzitter, Pauselijke Raad voor Cultuur 
Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, US pauselijke nuntius 

Uit het Engels vertaald door Timo Harmsen 
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