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Inleiding
Het Sint Paulus Instituut heeft als doel om goed filosofisch-theologisch onderricht te geven om
leken-gelovigen te vormen en te sterken in geloof. Daarvoor wordt cursusmateriaal ontwikkeld,
door middel van vertaling of eigen ontwikkeling, en aangeboden aan groepen en parochies. De
materialen zijn altijd diep geworteld in de Heilige Schrift en de ononderbroken Traditie van de
Katholiek Kerk en kenmerken zich door een levendig geloof, geworteld in actief en persoonlijk
gebed, met als primaire bronnen de Sacramenten van Christus.
Oprichters van Stichting Sint Paulus Instituut zijn Gerrie Conen en kapelaan Johannes van Voorst
tot Voorst1. Vanaf de start werd het al door velen verwelkomd. De Stichting zelf is in het voorjaar
van 2016 officieel opgericht.

Aanleiding en belang
Onder de gelovigen in de Nederlandse Katholieke Kerk, onder jongeren en gezinnen, zien we dat
er met groeiende mate behoefte is aan verdiepend onderricht vanuit de rijkdom van de Heilige
Schrift en de Katholieke Traditie, verdieping die het geloof echt opbouwt en leven geeft. 2
In Nederland is er echter zeer weinig tot niets beschikbaar hiervoor. In het land zien we diverse
cursussen en materialen die zich richten op pre-catechese zoals het Katholiek Alpha centrum,
initiatieven van bewegingen en initiatieven als “Twitteren met God.” Indien men breder of dieper
onderricht zoekt, moet men zich wenden tot enkele thema weekenden van bewegingen en
parochies of onderwijs volgen op (semi-)academisch niveau. Wie zijn toevlucht zoekt op het
internet moet het vaak doen met materiaal dat alleen in het Engels of andere talen beschikbaar is,

1

Gerrie Conen (36) is voormalig eigenaar van een multimedia bedrijf en naast de Stichting
beleidsmedewerker catechese en jeugd en jongeren namens de bisschoppenconferentie. Kapelaan Johannes
van Voorst tot Voorst (28) werd in 2014 priester gewijd, is benoemd in de Zaanstreek en op het heiligdom
van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo, en hij is actief in katholiek jeugdwerk in Nederland. Hij werd
gevormd op het seminarie en op het Internationaal Theologisch Instituut in Oostenrijk.
2 “Een groot probleem van de actuele Kerk is het gebrek aan geloofskennis, het “godsdienstig
analfabetisme”… en met dit analfabetisme kunnen we niet groeien, kan de eenheid niet groeien. Daarom
moeten wij ons opnieuw in deze inhoud verdiepen, als de rijkdom van de eenheid en niet als een pakket
van dogma’s en geboden, maar als een unieke werkelijkheid die zich in haar diepte en schoonheid
openbaart. We moeten al het mogelijke doen voor een catechetische vernieuwing, opdat het geloof
gekend wordt en zo God gekend wordt; opdat Christus gekend wordt, en de waarheid wordt gekend en de
eenheid in de waarheid groeit. … Je kunt niet leven in een geestelijke kinderlijkheid, in een kinderlijke
onmondigheid wat het geloof betreft” (Paus Benedictus XVI, Samen Kerk opbouwen in Waarheid en Liefde.
Ontmoeting met parochiepriesters van Rome, 23 februari 2012)
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maar men is meestal toch niet zo gevorderd in andere talen dat men de vakinhoudelijke
terminologie goed kan volgen en begrijpen.
Voor de doelgroep die niet hoog opgeleid is en/of een andere taal minder beheerst is er dus
weinig tot geen passend aanbod om hun kennis van de katholieke Traditie te verbreden. Ook zijn
er velen die simpelweg het goede materiaal niet kunnen vinden in andere talen. Dit resulteert
vaak in een enthousiast persoonlijk geloof zonder diepgang of alleen theologisch-academische
diepgang voor de hoog opgeleide, die vaak als dor wordt ervaren.
De noodzaak voor dergelijke voeding voor dit “middenkader” wordt, zoals zij zelf aangeven,
versterkt door het steeds dieper wegvallen van het Rooms-Katholieke kader in de maatschappij
(school, leefomgeving e.d.), waardoor zij worstelen met de geloofsopvoeding van hun kinderen en
zich geen raad weten als ze geconfronteerd worden met politieke of ethische kwesties door hun
omgeving.

Missie
Stichting Sint Paulus Instituut wil hier verandering in brengen door verdiepend onderricht aan te
bieden in het Nederlands in de parochies en bewegingen, en ook online op het internet. De
onderwerpen die we aan bod willen laten komen zijn: allereerst de Bijbel, en ook Katholieke
Sociale Leer, Apologetiek, Filosofie, Theologie van het Lichaam.
De materialen kenmerken zich door een combinatie van goed en waarheidsgetrouw filosofischtheologisch denken, van diep geworteld zijn in de H. Schrift en de ononderbroken Traditie van de
Katholieke Kerk en een levendig geloof van de spreker.
Bronnen van inspiratie, waar gedeeltelijk ook goed contact mee is, zijn onder andere: Saint Paul
Center for Biblical Theology (onder leiding van Dr. Scott Hahn), Ascension Press, Word on Fire
(onder leiding van Bishop Robbert Barron), EWTN.

Doelgroepen
Het Sint Paulus Instituut richt zich op een gevarieerde doelgroep. De algemene deler van de
doelgroep is dat het mensen zijn die de “melk” van het geloof hebben ontvangen, en op zoek zijn
naar “vast voedsel” (1 Kor. 3, 2) om nieuwe diepgang in hun geloof te kunnen gaan vinden. Velen
die naar die diepgang zoeken, willen zichzelf ook beter toerusten om het geloof te kunnen
doorgeven op verschillende manieren.
Hierbij onderscheiden we in het algemeen drie groepen:
Oudere scholieren en studenten
In deze leeftijdsgroep zijn momenteel veel jongeren op zoek naar meer verdieping, om het
enthousiasme dat ze in Jezus Christus hebben ontdekt, een stabielere plaats in hun leven te geven.
Ze zijn gemotiveerd en hebben niet genoeg aan alleen een “gelovige peptalk,” ze zoeken naar de
diepere gronden en redenen van ons geloof.
Ouders van jonge gezinnen
We zien bij een substantiële groep jonge ouders dat ze hun kinderen in de vreugde van het geloof
willen opvoeden, maar tot de ontdekking komen dat ze eigenlijk erg weinig weten. Om hun
kinderen echt in geloof op te kunnen voeden, zoeken ze naar meer voedsel voor zichzelf.
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Gezinnen
Er zijn gezinnen, waarbij de ouders al langere tijd oprecht hun best hebben gedaan in de
geloofsopvoeding, maar die nu verlangen naar een manier om als gezin te gaan groeien in de
rijkdom van ons katholieke geloof. Hierbij denken we heel serieus na om ook te gaan kijken hoe
we materialen ook voor verschillende leeftijden kunnen ontwikkelen, zodat het hele gezin
meegenomen kan worden.

Rechtsvorm
De rechtsvorm van dit initiatief is een Stichting. Dit plan kan hierdoor niet los worden gezien met
de statuten van de Stichting. Hierin worden onder andere afspraken met betrekking tot de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur (verplicht orgaan binnen een Stichting)
vastgelegd.

Projecten
Stichting Sint Paulus Instituut ontwikkelt cursusmateriaal. Iedere cursus wordt gezien en
behandeld als een project met een duidelijke projectopdracht.
Projectopdrachten worden uitgegeven door het bestuur van de stichting.
Minimale inhoud van een projectopdracht is:
- Duidelijke omschrijving van de opdracht
- Een begin- en eindtijd
- Budget
- Kwaliteits- en communicatie-eisen
Vaste projectleiders zijn kapelaan Johannes van Voorst en Gerrie Conen. In de in de
projectopdracht afgesproken momenten rapporteren de projectleiders de voortgang naar het
bestuur.
De projectleiders schrijven naar aanleiding van de opdracht een kort projectplan met tijdspad en
leggen dit ter goedkeuring voor aan het bestuur.
De projectleiders mogen samenwerken met derden, bijvoorbeeld voor vertaalwerkzaamheden.
Het bestuur ondersteunt de projectwerkzaamheden met de zorg en ondersteuning voor de
financiële en andere afspraken. Het bestuur denkt ook actief mee in de ontwikkeling van de
werkzaamheden en helpt richting te geven aan het werk van Stichting Sint Paulus Instituut.
Er is toestemming en medewerking om excellent cursusmateriaal van Dr. Scott Hahn te vertalen in
het Nederlands.
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