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ROCHUS-ANTONIN(ROMAN) GRUIJTERS MA 
Koornstraat 63; 5341 BP Oss  

0619874550 of 0412 851185  

romangruijters@gmail.com  

https:/nl.linkedin.com/in/roman-gruijters-58a2b145  

Master of Arts (Tilburg University & Radboud Universiteit) 
20 mei 1979, geboren te ‘s-Hertogenbosch 

 

 
 
De afgelopen vijf jaar heb ik als geestelijk verzorger in de PI Vught, als docent 
‘Nieuwe Testament’ aan het theologisch instituut Rolduc en als pastoraal 
werker in het basispastoraat gewerkt. Daarnaast was ik werkzaam als docent 
aan de Nederlandse Defensie Academie (onderdeel: KIM) en als leraar 
levensbeschouwing en filosofie binnen het Voortgezet Onderwijs.  
In 2006 heb ik mijn masterscriptie afgerond aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen en in 2017 heb ik mijn tweede master aan de Tilburg School of 
Catholic Theology (TST, Tilburg University) behaald. In 2004 studeerde ik 
interculturele theologie in Bangalore, India. Op 25 juni 2021 heb ik mijn 
Research Master in de theologie aan de KU Leuven cum laude afgerond. 
Het thema van mijn masterthesis: Katholieke vluchtelingen en de Nederlandse 
Reformatie: Ballingschap, jezuïtische spiritualiteit en het theologische discours 

in Keulen. Buiten dit onderzoek ben ik actief in de dialoog en het discours tussen christenen en joden. 
In het onderwijs, de morele vorming en de geestelijke verzorging gaat het voor mij uiteindelijk om de mens 
en zijn relatie tot anderen of de Ander. Anderzijds, vind ik het belangrijk dat we door reflectie en introspectie 
ons bewust worden van onze persoonlijke waarden, normen en overtuigingen, een proces van ‘Bildung’. 
Daarnaast heb ik, aangezien mijn echtgenote een christelijke Pakistaanse achtergrond heeft, me ook 
beziggehouden met de mensenrechtensituatie in Pakistan. Ik heb over dit thema gepubliceerd. 

Vaardigheden 
 Communicatie en vorming (Bildung) 

 Analyseren, diagnosticeren en reflecteren 

 Zielszorg, pastorale bijstand 

 Lesgeven en onderwijs (didactische 
vaardigheden) 

 Academisch werk- en denkniveau 

 Onafhankelijk onderzoeker 

Relevante werkervaring 
 
Vanaf september 2021: 
Buitenpromovendus bij de afdeling Tekstuele, Historische en Systematische Studies van het Jodendom en 
Christendom (Radboud Universiteit Nijmegen) 
Thema van mijn onderzoek: Mystieke vroomheid en/of politiek cynisme in het vroegmoderne Frankrijk: Het 
ideaal van ‘la sainte indifférence’ in het spanningsveld van de mystiek, theologie en de machtspolitiek bij Père 
Joseph en kardinaal Richelieu. 
Dit onderzoek wil de invloed onderzoeken van het vroegmoderne ideaal van ‘la sainte indifférence’ (met 
wortels in het de stoïcijnse deugd van de apatheia), op de politieke zeden van de hoogstgeplaatste 
machthebbers in het Frankrijk van de vroege zeventiende eeuw. 
 
Vanaf 1 juni 2015 t/m 31 augustus 2020  
Pastoraal werker (0,5 fte) bij de Parochie H. Franciscus en H. Clara, Druten e.o. 
Vanaf 2020 
Pastoraal werker en diaken (0,8 fte) bij de Parochie H. Johannes XXIII, Beuningen e.o. 
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De taken liggen op het terrein van de catechese, diaconie, de voorbereiding van de sacramenten en de 
vieringen, zoals Woord- en Communievieringen, doopvieringen en uitvaarten, het coördineren en begeleiden 
van werkgroepen. Daarnaast ben ik samen met de pastoor – met ondersteuning van de pastoraatsgroep –
verantwoordelijk voor het pastoraat. 
 
Vanaf 1 februari 2019 t/m 1 juli 2019 & 8 februari 2021 t/m 1 juli 2021 
Docent Inleiding tot het Nieuwe Testament I & II: De synoptische evangeliën en Corpus Johanneum; 
Grootseminarie Rolduc, Kerkrade 
 
 
Vanaf 1 februari – 1 september 2019 (0,5 fte. En tijdelijk) 
Justitieaalmoezenier/gevangenispastor in de PI Vught; De Dienst Geestelijke Verzorging bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen 
o Competentie tot laagdrempelige pastorale beschikbaarheid en individueel pastoraat 
o Competentie tot empathie en nabijheid in combinatie met het vermogen distantie te bewaren 
o Competentie om weerstand te bieden aan in de werksituatie aanwezige risico´s voor morele integriteit  
o Balans vinden bij spanning tussen moraal en ethiek enerzijds en pastorale zorg anderzijds 
o Competentie tot een pastorale bijdrage aan delictverwerking, schuld, rouw en herstelgericht pastoraat 
 
1 maart 2011- 1 januari 2014 
Krijgsmachtaalmoezenier, Ministerie van Defensie;  
Generaal-Majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne (Oirschot). 
Als rooms-katholiek geestelijk verzorger bij defensie heb ik ervaring opgedaan in de zielszorg en hierbij doel 
ik op de geestelijke hulpverlening aan militairen, hun familie en andere defensiemedewerkers, die 
geconfronteerd werden met traumatische ervaringen, pijn, verdriet, ziekte en de dood van een dierbare of 
kameraad. Kort samengevat:  

- Pastorale zorg voor en hulpverlening aan het personeel van het Ministerie van Defensie 
- GV-lessen over ethiek en mensenrechten 
- De organisatie en verzorging van ‘vormende’ GV-conferenties 
- Consultant/adviseur m.b.t. de interreligieuze dialoog, wereldreligies, ethiek en zingevingsvraagstukken 
- Docent, coach, bemiddelaar, pastor, hulpverlener, adviseur, zielzorger. 

 

September 2016-15 mei 2017 
Leraar levensbeschouwing/filosofie (stagiair) aan het Titus Brandsma Lyceum te Oss; voortgezet onderwijs  
Aan de bovenbouw van de HAVO en het VWO verzorg ik lessen ‘levensbeschouwing’ 

 

Vanaf februari 2016 tot augustus 2016 
Docent-in-opleiding en onderwijzer aan het KIM (Koninklijk Instituut van de Marine), een onderdeel van de 
Nederlandse Defensie Academie (NLDA).  
Aan de adelborsten - marineofficieren in opleiding - geef ik les in morele vorming, militaire ethiek, 
persoonsvorming, levensbeschouwing, etc. 
 
2012-2013: Docent ‘morele & levensbeschouwelijke vorming’ aan de Koninklijke Militaire School (KMS): 

- Aan de onderofficieren van de Koninklijke Landmacht, inclusief het Korps Nationale Reserve; destijds 
de KMS te Weert 

- Aan soldaten en korporaals; School Zuid in Oirschot 
 

Overige werkervaring 
 
2012: Docent ‘Islam in Nederland’ (parttime en in het kader van mijn aalmoezenierschap), Seminarie de 
Tiltenberg (Vogelenzang). Het ging om een inleidende cursus ‘Islam’ aan priesterstudenten, etc..  
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Juli en augustus 2009: Lector interreligieuze betrekkingen in India op een ‘Interfaith Conference’ te 
Bangalore, georganiseerd door het ‘United Theological College’.  

 

Academische jaren 2008-2019:  
Docent Oude Testament, Theologisch Instituut Kairos in Roermond 
                                                                                                                                                  
2010: Lector (ZZP-er); Lezingen en inleidingen over religie en mystiek. Daarnaast was ik betrokken bij de 
werkgroep ‘Kompas’   

 

 
1 oktober 2007 - 1 oktober 2009 
Secretaris (projectmedewerker) Officium Catecheticum, Secretariaat van het Rooms-Katholiek 
Kerkgenootschap te Utrecht. 
Coördinerende en projectmatige werkzaamheden op het gebied van Katholiek onderwijs en catechese.  
 

1 mei 2007 – 1 maart 2009 
Projectmedewerker ‘Dag van het Jodendom’; Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap                                                                                                                                                                               
Verzorging van materiaal en inhoudelijke content voor de website dagvanhetjodendom.nl. Daarnaast: 
coördinerende en projectmatige werkzaamheden op het gebied van de joods-christelijke dialoog. 
 

26 oktober 2006 - 8 december 2006 
Financieel administratief medewerker bij Kerk in Nood  
 

Academisch jaar 2005 - 2006: Studentlid OLC namens de opleiding ‘Master Interreligieuze 
Spiritualiteitsstudies’, Radboud Universiteit Nijmegen.                  
Mei 2005 - november 2005: student-assistent Radboud Universiteit  
 

Februari 2000 - juli 2000: administratief medewerker, Stichting Instituut voor Doven st. Michielsgestel; en 
Kamps/ Goyaerts/ Putters; advocaten en belastingadviseurs te Den Bosch 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Opleiding 
 

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven); Faculty of Theology and Religious Studies 
Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion (cum laude): 
Als werkstudent volg ik deze verkorte research master en ik heb me gespecialiseerd in de kerkgeschiedenis 
(vroegmoderne tijd). Het thema van mijn masterthesis: Katholieke vluchtelingen en de Nederlandse 
Reformatie: Ballingschap, jezuïtische spiritualiteit en het theologische discours in Keulen;  
September 2019 t/m 25 juni 2021 

Sint-Janscentrum ‘s-Hertogenbosch; Seminarie van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch  
Diakenopleiding: De diakenwijding was op 7 november 2021, september 2018 – november 2020 

Tilburg University; Tilburg School of Catholic Theology (TST) 
MA, Master of Arts: ‘universitaire lerarenopleiding in godsdienst en levensbeschouwing (eerstegraads)’, 
september 2015 – augustus 2017 

Koninklijke Militaire Academie Breda 
Specialistische officierenopleiding, 16 Augustus 2011 – 29 Oktober 2011 

Seminarie de Tiltenberg/st. Bonifatiusinstituut 
Certificaat pastorale theologie; Pastorale theologie, 2010 - 2011. Niveau: HBO+ (volwaardige eigen 
leerroute) 

Swedish Theological Institute (Jerusalem) 
Seminar and Summer College about interreligious dialogue in the Middle East, 2008. Specific theme: 
Religious tolerance and intolerance in the Middle East (post-graduate level) 

Radboud Universiteit Nijmegen 
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MA, Master of Arts; Interreligieuze Spiritualiteitsstudies; Faculteit Theologie & Religiestudies, 2004 - 2006 
Pontifical Athenaeum of Philosophy, Theology and Canon Law Bangalore (India) 

Theological certificate in Intercultural Theology, during the academic year 2004 - 2005 
Beschrijving: Exchange program aan Dharmaram College (zomer 2004) 

Radboud Universiteit Nijmegen  
BA, Bachelor of Arts Religiewetenschappen aan de faculteit theologie, 2000 – 2004 

Katholieke Universiteit Brabant  (tegenwoordig: Tilburg University) 
-, Rechten, 1999 - 2000 

Stedelijk Gymnasium ’s-Hertogenbosch 
VWO+ (VO), middelbare school, 1999  

25-10-2013: Test of English as a Foreign Language, TOEFL iBT Test, Arnhem; score 103 
 

Eigen publicaties 
 Gruijters, R., Solidarity, the Common Good and Social Justice in the Catholic Social Teaching within the 

framework of Globalization, in Philosophia Reformata 2016; I presented my paper during the Second 
Amsterdam Kuyper Seminar. The theme was: “Christianity and World Affairs: Building Blocks for an 
International Order where Justice and Peace Embrace”, January 23-24, 2014 

 Gruijters, R. De onzekere toekomst van Pakistan, ‘Internationale Spectator’, Oktober 2013 
 Gruijters,R., De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in Pakistan, Vogelenzang: CSLK, 2011 
 Gruijters,R,, The Ruba’iyat-I-Sarmad, Sufism, and Sarmad’s Concept of Mystical Unity in Studies in 

Spirituality 21 (peer-reviewed scholarly journal), Nijmegen 2011  
 Verscheidene artikelen en interviews in het blad RKKerk.nl; de website Dagvanhetjodendom.nl; een 

artikel getiteld Goed en Kwaad in de verschillende wereldreligies in het magazine ‘Tussen Goed en Kwaad’ 
(Halewijn 2010); Redacteur van de Nederlandse uitgave van het boek ‘Geloof onder Woorden’(2011) en 
uitgegeven door het Officium Catecheticum, etc. 

 Gruijters, R., Thomaschristenen in India, in Kerk wereldwijd; tijdschrift voor missie & dialoog, No. 5-2014, 
September-October 2014 

 Gruijters, R., Boekbespreking: Thomaschristenen in India, in ‘Pokrof’, jaargang 61- nr. 3, 2014 

Nevenactiviteiten 
 Lid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA); de Nederlandse christendemocratische politieke partij 
 Secretaris van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). Als lid van het Dagelijks Bestuur denk ik 

mee en geef ik vorm aan de beleidsontwikkeling van de KRJ. Daarnaast ben ik een extern 
contactpersoon, bereid ik de bestuursvergaderingen voor en draag ik mede zorg voor de KRJ-website. 

 Sinds 2005 betrokken bij de maatschappelijke organisatie SOIL, Social Organisation for integral Life. Deze 
Pakistaanse NGO verleent juridische, educatieve en medische bijstand aan vrouwen en kinderen, die 
gevlucht zijn voor eergerelateerd geweld in Pakistan. Mijn vrouw en haar familie zijn afkomstig uit de 
kleine katholieke minderheid in Pakistan.  

 Het schrijven van een (juridisch) rapport over de situatie in Pakistan –provincie Balochistan- voor 
vreemdelingenadvocaat mr. Stieger. Het ging om een asielprocedure van een Christelijk Pakistaans gezin 
met jonge schoolgaande dochters in Nederland. Een nieuwe asielaanvraag kon worden ingediend. 

 Lid van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën (Dutch Association for Jewish Studies).  
 Sporten: cardio- en krachttraining, spinning, wielrennen, zwemmen 
 Studie in India en Israël (post graduate); studiereizen naar o.a. Egypte, VAE, Pakistan, India en Italië.  

 

Talen 
 Nederlands (moedertaal) en Engels (vloeiend in spreken, lezen, schrijven en begrijpen) 

 Frans en Duits (goed in spreken, begrijpen, lezen en schrijven) 

 In mindere mate: Italiaans, Hebreeuws, (klassiek) Grieks en Latijn, Urdu  
 


