Voorwoord Vriezenveen
Vrijwilligers
In de laatste editie van ons parochieblad de Bel meldden we de vacatures binnen ons
vrijwilligerskorps. Een beroep werd gedaan op de jongere parochiaan, omdat (zoals ongetwijfeld in
meerdere locaties) de oudere parochiaan veel en lang vrijwilligerswerk verrichtten. Om te
“prikkelen” schreven we dat de situatie nijpend was en dat het het voortbestaan van de kerk in
gevaar kan brengen.
De journalist pikte dit bericht ook op en schreef een aardig stuk in de Tubantia van 28 oktober. Alleen
jammer van de laatste zin van zijn artikel : “We moeten meer 30-plussers en minder 60-plussers” ,
die de plank volledig missloeg.
Minder 60-plussers is absoluut niet aan de orde! Juist deze groep parochianen is ontzettend begaan
en betrokken bij hun kerk en gemeenschap. Deze groep doet geweldig veel werk binnen de
geloofsgemeenschap. En daar zijn we ongelooflijk blij mee.
Alleen merken we dat de (hoge) leeftijd en gezondheid van de vrijwilligers hen soms parten gaan
spelen. Ze moeten dan helaas afhaken. En dat is voor hen en de gemeenschap vervelend.
Het vinden van opvolgers is dan moeilijk en vaak kom je dan weer terecht bij andere vrijwilligers die
al zo veel doen. Als we kijken naar de extra taken die onze vrijwilligers al op zich hebben moeten
nemen, dan is dat eigenlijk teveel. Dat ze dat doen, heeft te maken met het feit dat die taken wel
moeten worden uitgevoerd, en hun betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel hen maar weer
overstag laat gaan om te helpen. Zoektochten, telefoontjes, contacten leveren vaak geen nieuwe
vrijwilligers op. Vandaar de noodkreet in de Bel.

Het doel van deze oproep was om juist de 30-plussers te stimuleren om iets van hun schaarse vrije
tijd te willen inzetten voor de kerk. Maar dat zal pas echt gebeuren als deze doelgroep zich nog meer
betrokken zal gaan voelen bij hun kerk / met hun geloofsgemeenschap. Daar is verandering en
vernieuwing voor nodig. Daar is modernisering voor nodig.
De kerk moet veranderen, wil ook veranderen, maar haar missie moet overeind blijven. Iedereen,
jong en oud, moet zich er thuis voelen.
Paus Franciscus zei al: :”Realiseer een verandering in de kerkelijke structuren, zodat deze meer
mensen zal bereiken”.

En daar werken pastoresteam, algemeen bestuur, locatieraden en de vele honderden vrijwilligers in
onze parochie heel hard aan door mee te werken, mee te denken in commissies, werkgroepen enz.
Samen kerk, samen sterk.
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