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-  uitgesproken door Marloes Vennix tijdens de nieuwjaarsviering op 13  januari 2019   - 

Geachte parochianen,

We hebben 2018 achter ons gelaten en leven al bijna 2 weken in 2019. 
In 2018 hebben we afscheid genomen en welkom geheten. 
Afscheid genomen van het pastoresteam Jozef Okonek en Dorenda Gies. In de 
afscheidsvieringen was zo merkbaar wat zij voor ons hebben betekend. 
Betrokkenheid, warmte en humor. Voor de parochie, voor de drie geloofsgemeen-
schappen en voor vele parochianen. Jong en oud heeft zich laten horen tijdens de 
afscheidsvieringen. Jong en oud, in gezamenlijkheid, om te komen tot een dierbaar, 
warm en positief afscheid. Het bisdom heeft ons laten voelen en laten zien dat het 
vertrek van beide pastores, en beide op korte termijn, focus vroeg op de opvolging.  

Op 16 september is pastoor Peter Wellen geïnstalleerd en pastor Erik Verheijen 
gepresenteerd tijdens een prachtige viering in Hoogeveen. Zo hebben zij nog met 
Pastor Gies de overdracht kunnen realiseren en zijn ze voortvarend aan de slag 
gegaan. Binnen korte tijd hebben zij met vele werkgroepen en parochianen kennis 
gemaakt. Vol energie en met betrokkenheid en belangstelling de pastorale taken 
opgepakt en daarbij ook vragen gesteld, verdieping gezocht en de dialoog gezocht.

Binnenkort zullen beide pastores ons een inkijkje gegeven in hoe zij de eerste 
honderd dagen hebben ervaren; over welke onderwerpen zij met ons als parochie 
van gedachten willen wisselen, waar we met elkaar de in- en externe verbondenheid 
en communicatie kunnen verbeteren en met welk doel? Het verstevigen van de 
parochie en de geloofsgemeenschappen op de kernwaarden Beweging, Verbinding en
Gelijkwaardigheid. De pastores willen en zullen ook met u hierover in gesprek gaan. 
Er wordt een avond georganiseerd waar zij de ideeën, gedachten en plannen met 
onze geloofsgemeenschap gaan delen. 

In het afgelopen jaar is de renovatie van de 
begraafplaats afgerond. In 2017 zijn de hekken 
vernieuwd en in 2018 is de kapel gerenoveerd. In 
het afgelopen jaar is ook het monument voor de 
ongedoopte kinderen, wat heeft gezorgd voor 
erkenning, geplaatst en is er een strooiveld 
gerealiseerd.  Op 2 november hebben pastoor 
Wellen en pastor Verheijen de kapel, het 
monument en het strooiveld ingezegend. 

De DOLP heeft in november haar 40-jarig bestaan 
gevierd. Een prachtige viering waarbij leden van 
de DOLP samen met de beide pastores 
voorgingen. Wanneer we het hebben over 
erkenning dan hoort een viering als deze daar 
zeker bij. Tijdens deze viering heeft Piet Maes de 
Bonifatiuspenning ontvangen.

Binnen onze geloofsgemeenschap voelen velen 
zich thuis. De parochianen die zich enorm ingezet 
hebben om dit huis te bouwen, de parochianen die

hier komen om te gedenken en te vieren, mensen van buiten onze 
geloofsgemeenschap die de sfeer en de warmte in positieve zin opmerken. Het idee 
dat is geopperd is om in de wintermaanden elke zondag een kopje koffie en thee te 
schenken. We denken aan, en dat kan nu nog, de wintertijd. Hiervoor zoeken we een
groep van 10 tot 15 parochianen die regelmatig in de kerk zijn en op één of 
meerdere zondagen de gastvrouw of gastheer willen zijn voor de kerkgangers. Na 
afloop een kopje koffie met een koekje en dan weer naar huis. We zullen een 
intekenlijst inde hal hangen.

Met elkaar geven we aandacht aan de kerk, zowel als gebouw als aan de 
gemeenschap. Dat laatste is in deze tijd heel belangrijk.  Ergens welkom zijn, dat 
welkom ook voelen en ervaren. Je talenten zichtbaar kunnen maken en ook in te 
mogen zetten om samen verder te gaan en te behouden wat we met elkaar hebben. 
Aandacht geven aan dat wat je wil laten groeien en dat zoveel mogelijk in 
verbondenheid met elkaar. 

En dat gaat niet vanzelf. We genieten allemaal van een welkome sfeer, van een goed 
verzorgde begraafplaats, van een mooi verzorgd parochieblad, van een actuele 
website, van een schone kerk, van een inspirerende viering, van mooie bloemen, van
aandacht en tijd wanneer er een dierbare is overleden, van een mooie doopviering of
communieviering. U weet het; het kost geld en het vraagt tijd en aandacht van ons 
allen. 

De jeugd in onze kerk is regelmatig aanwezig; zij zijn in de kerk, zij zingen in het 
kinderkoor, zij verzorgen een POP-up jongerenkoor, zij volgen de jeugdcatechese, zij 
bereiden zich voor op de eerste Communie, zij spelen in de voorzaal en bovenal; zij 
zijn de toekomst. Wij mogen ons rijk prijzen met zoveel actieve jeugd en bevlogen 
parochianen die elke keer weer denken aan de jeugd en hen een plek geven in deze 
kerk. Laten we met elkaar aandacht geven aan de jeugd. In gesprek gaan, hen 
bedanken voor hun inzet, open vragen stellen en onderzoeken waar talenten liggen 
die zij willen inzetten voor onze geloofsgemeenschap.  Laten we onze aandacht ook 
richten op de jeugd! De toekomst van onze kerk.

De Stephanusdag, de dag voor een gezellig samenzijn van onze 
geloofsgemeenschap, vieren we dit jaar op 22 september. De feestelijke dag zal in 
het teken staan van het Diaconaal jaar dat dan ten einde loopt. In dit jaar is een 
beroep gedaan op uw creativiteit. Creativiteit om de barmhartigheid zichtbaar te 
maken. In de komende tijd worden er nog lezingen en workshops georganiseerd om 
met elkaar te beleven.

We feliciteren Reina Schoemaker en Piet Krijnen van harte met de toekenning van de
Bonifatiuspenning en bedanken Lucy Wegman voor haar jarenlange inzet binnen 
onze geloofsgemeenschap. 
We wensen u allen een gezond en voorspoedig 2019!


