'Een nieuw jaar'
Beste Parochianen ,
Een nieuw jaar is begonnen. Het jaar 2017. In de afgelopen dagen en weken is er door velen
van ons teruggekeken op het afgelopen jaar 2016. Wat is er uitgekomen van de plannen en
dromen die we voor dat jaar hadden? Ik hoop veel. En als niet alles is uitgekomen kunnen
we wellicht deze dromen of wensen meenemen naar dit nieuwe jaar.
2016 bracht ons allen vreugde, maar ook verdriet. We kregen te maken met zorgen en
blijdschap, met hoop en verlangen, met verlies en leegte. Diverse banden werden
aangehaald, maar soms ook doorgesneden. 2016 bracht velen van ons dankbaarheid en
geluk, het bracht ons lief en leed.
Ook voor onze parochie was het een bewogen jaar. We mochten nieuwe parochianen
begroeten. Er waren parochianen die zich lieten uitschrijven. Zij namen hiermee definitief
afscheid van de kerk. In alle locaties werd er dit jaar gedoopt, deden kinderen hun eerste
communie. Vanuit alle geloofsgemeenschappen namen jongeren deel aan het vormsel.
Er werd gehuwd en we namen afscheid van hen die ons ontvielen door de dood.
Kijken we naar onze kinderkerk, dan mogen we zeggen dat dit loopt goed evenals de
bijeenkomsten van onze jongeren die bij elkaar komen onder de naam 'Rock Solid'.
We mogen terugkijken op een mooie Passie waaraan ruim 800 parochianen deelnamen. Op
dit moment worden de plannen uitgewerkt voor de passie van dit jaar. Op een bijzondere
wijze stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus spreekt jong en oud aan.
De wereldwinkel in Albergen mocht in oktober j.l. de vierde prijs in ontvangst nemen tijdens
de uitreiking van de Ariënsprijs. Waardering en inzet voor een grote groep vrijwilligers werd
uitgesproken.
Maar ook de PCI en de interkerkelijk voedselbank Manna timmerden flink aan de weg.
Vele mensen zijn door hen geholpen waardoor hun leven wat minder zwaar werd. Bijzonder
waren de bedevaarten vanuit onze parochie naar Lourdes, Kevelaer en Banneux. Mensen die
verbonden door het geloof samen op weg gaan en hieruit kracht, troost en bemoediging
putten.
De geweldige opbrengst van de vastenactie voor Matamba mag ook genoemd worden,
de adventsactie voor Armenië die net is afgelopen en waarvan de eerste berichten positief
zijn.
Het weekend van de diaconie rondom barmhartigheid en ook de Pancratiusdag in juni heeft
velen aangesproken. En dan de jongeren uit onze parochie die naar de wereldjongerendagen
in Polen zijn geweest. Zij hebben daar geweldige ervaringen van geloof, hoop, liefde en
gastvrijheid ervaren. Dit alles krijgt zeker een vervolg.
We hebben twee nieuwe collega's mogen verwelkomen in ons team, pastor Christianne Saris
en onze pastoor, Casper Pikkemaat. Zowel Bert als ik mochten ons 12 1/2 jarig jubileum
vieren wat ons tot dankbaarheid stemde.

Zomaar wat opsommingen die laten zien wat onze parochie het afgelopen jaar meemaakte.
Daarnaast gebeurde er ook veel in de diverse locaties.
Doop, de eerste heilige communie, diverse huwelijken, het vormsel en namen we afscheid
van dierbaren.
Mooi was het om te zien hoe locaties samenwerkten maar ook de Zonnebloem en de KBO.
Hoe school en kerk op elkaar betrokken waren. Vele locaties kunnen spreken over de goede
banden die er zijn met de vele verenigingen, de winkeliers en diverse organisaties. Dit
maakt dat we kunnen zeggen dat we als kerk met beide benen in de samenleving staat. De
locatieraden, de pastoraatsgroepen en alle andere werkgroepen en vrijwilligers zetten zich
in voor een kerk die leeft en toekomst heeft.
En ook al zijn meningen soms verschillend, kiest de één voor de behoudende weg en kunnen
hervormingen voor de ander niet snel genoeg gaan, en lijden beiden soms aan beslissingen,
samen proberen we de kerk levendig te houden, want de boodschap van het Evangelie is er
een die al eeuwenoud is maar nog steeds actueel en het is deze boodschap die nog steeds
jong en oud aanspreekt en die absoluut niet saai te noemen is.
Samen kerk, samen sterk, samen het Evangelie uitdragen, samen licht brengen op plekken
waar dit nodig is, daar mogen wij allen ook in dit nieuwe jaar aan bijdragen.
We weten niet wat 2017 ons brengen zal. Wat we kunnen, is hopen op een jaar vol
goedheid, een jaar vol medemenselijkheid, een jaar vol van respect en zorg om elkaar. Een
jaar waarin we elkaar mogen troosten. Een jaar waarin we mogen proberen geluk en vrede
dichterbij te brengen. Een jaar ook waarin we zelf steeds meer mogen groeien tot de mens
die we uiteindelijk zijn.
Het is daarom dat we elkaar nodig hebben, ook in 2017, net zoals ook God ons nodig heeft in
het nieuwe jaar. Want door onze handen werken zijn handen, door onze ogen zien zijn ogen,
door onze oren hoort hij wat er gezegd wordt en door onze monden kan Hij spreken tot de
ander.
Dat Gods zegen op ons mag rusten bij de taak en zending die ieder van ons wacht in het
komende jaar.
Namens het pastoraal team wens ik u allen een zalig en gezegend 2017 toe.
Pastor Jacqueline Meupelenberg

