Beste parochianen,
Een heel nieuw jaar ligt voor ons. Een nieuw jaar met goede voornemens, mogelijk nieuwe
voornemens voor u zelf? Zo beginnen velen aan het nieuwe jaar.
Voor de parochie is er ook nog het een en ander te verwezenlijken voor 2017.
Wat momenteel wel een grote zorg is: waar halen we enthousiaste parochianen vandaan die
hun tijd en energie in kerk en organisatie willen inzetten. Voor het parochiebestuur,
locatieraad en pastoraatsgroepen. Voor pastorale werkgroepen, inzet voor diaconie, voor
jeugd en jongeren. We zien in de samenleving dat verenigingen zoeken naar vrijwilligers, bij
de kerk is het al niet anders.
Vrijwilligers moeten opgevolgd worden! Wij neemt verantwoordelijkheid en neemt het
stokje over?
Wat mij betreft mag het een uitdaging zijn voor ons allen. Dat we als parochianen de
uitdaging samen willen aangaan. Zouden we dat samen kunnen?
Uiteindelijk gaat het om het “kerk zijn” in onze negen geloofsgemeenschappen. Zonder
vrijwilligers kunnen we het niet gerealiseerd krijgen, als er rondom activiteiten geen
vrijwilligers zijn dan moeten wij ze doorsturen naar een geloofsgemeenschap waar dat nog
wel kan. Dat kan zijn rondom de doop, of H. Vormsel.
Om het pastoraat en haar organisatie levendig te houden vraag ik samen met mijn collega’s
pastores om in beweging te komen voor uw geloofsgemeenschap. We willen toch graag
zeggen: wij, de H. Pancratius parochie met haar negen geloofsgemeenschappen is een
levendige parochie!
Als u dit artikel leest denkt u hopelijk, ik wil mij inzetten voor de kerk, ik wil mijn talenten
gebruiken. We hebben mensen nodig met verschillende capaciteiten, bestuurders, maar ook
mensen voor de verschillende pastorale werkgroepen. Van harte hoop ik dat parochianen
zich zelf willen melden.
Blijf niet stil zitten in uw kerk, kom in beweging. Laat uw kerk leven, u kunt dat samen doen,
maar alleen als u in beweging komt.
Ik wens ons allen een goed en vruchtbaar jaar toe waar we onze uitdaging kunnen
verwezenlijken. Allen veel succes.
Hartelijke groeten,
Diaken B. Huitink

