
Geachte parochianen,

Namens de locatieraad bedank ik het Parochiebestuur waar we net afscheid van 

hebben genomen. Piet, dank je wel dat je namens het Parochiebestuur van de 

Heilige Drie-eenheid mooie woorden hebt gesproken voor deze 5 parochianen die

zich in de afgelopen jaren enorm hebben ingezet en nu het stokje aan ons 

overdragen. 

Harry, Iris, André, Sabine en Hannie, mede dankzij jullie bevlogenheid, tijd en 

betrokkenheid zijn we samen in deze prachtige kerk, is de fusie geslaagd en 

hebben we onze eigenheid als Geloofsgemeenschap weten te bewaren. 

Hartelijk dank!

Beweging, verbinding en gelijkwaardigheid

Dit zijn de drie kernwaarden waarop onze parochie is gebouwd en waa we met 

elkaar invulling aan blijven geven. Dit in samenwerking met Beilen en Hoogeveen

onder de bezielende leiding van het Parochiebestuur. In de maand december 

heeft Piet Maes als vice-voorzitter afscheid genomen van het Parochiebestuur en 

is opgevolgd door Willem Urlings. Het secretariaat wordt ingevuld door de heer 

Dominic Brügeman. Vanuit deze locatie is Piet Krijnen lid van het 

Parochiebestuur. Toch wat namen op deze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Onze Stephanusgeloofsgemeenschap staan er goed voor. We hebben enorm veel 

vrijwilligers die zich op verschillende fronten met hart en ziel inzetten voor onze 

kerkgemeenschap en de begraafplaats.  Afgelopen jaar hebben een aantal 

jongeren deelgenomen aan de Wereldjongerendagen in Polen. In twee delen 

hebben zij in het parochieblad daar verslag van gedaan.  Het is fijn dat we een 

kinderkoor hebben en dat er regelmatig een kindernevendienst wordt 

georganiseerd.

Rondom de Kerstdagen was er veel te doen. Het Kindje wiegen bracht vele 

belangstellenden naar de kerk op 1e kerstdag.

De tentoonstelling met meer dan100 kerststallen werd zeer goed bezocht. Een 

prachtig nieuw initiatief! 

De Katholieke Basisschool de Plataan heeft een mooie viering beleefd in de week 

voor Kerst. De contacten met de school lopen prima en we hopen deze in de 

komende tijd verder te intensiveren. Aandacht en inzet voor jeugd, voor het 

kerkbezoek en daarmee de verbinding binnen en buiten rondom onze Kerk.

Ons gebouw heeft sinds kort een nieuwe verwarmingsketel. Het heeft even 

geduurd om deze goed afgesteld te krijgen en inmiddels draait de ketel op de 

juiste toeren om het gebouw warm te houden en de stookkosten te verminderen.

De begraafplaats in onze Parochie heeft voor het opknappen van het 

toegangshek een bijdrage van € 4224,- toegezegd gekregen van het 

Waarborgfonds. 

4 September vond de zeer geslaagde Stephanusdag plaats met het Thema: Een 

goed fundament. Onder het genot van een high tea hebben vele werkgroepen 

zich gepresenteerd en was er volop ruimte om elkaar te ontmoeten.

Dit jaar is het al weer 10 jaar geleden dat wij verhuisden naar dit kerkgebouw. 

Daar zullen we dit jaar zeker aandacht aan geven.

Alle werkzaamheden en activiteiten worden uitgevoerd door vele betrokken 

vrijwilligers. Daarvoor zeggen wij u hartelijk dank.

Op financieel gebied leveren wij ieder jaar een stukje in. Willen wij de komende 

jaren als geloofsgemeenschap blijven bestaan en de vieringen in Meppel 

behouden, dan zullen de inkomsten omhoog moeten. Dat zal, samen met het 

parochiebestuur, een van onze speerpunten zijn in de komende tijd. 

In het laatste parochieblad kunt u de financiële verantwoording vinden. 

Wij vertrouwen op uw bijdrage wanneer de Kerkbalans bij u langskomt., evenals 

in de voorgaande jaren. 

Pastor Dorenda Gies is voorzichtig aan het herstellen van haar laatste operatie. 

Zij heeft het volgende opgeschreven om aan u alleen voor te lezen:

Beste mensen,

Via deze weg wil ik iedereen, mede namens mijn partner Jan, van harte een 

Zalig Nieuwjaar toewensen. 

Ik wil graag alle vrijwilligers bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar. Ik 

realiseer mij dat velen door mijn ziekte nog een tandje harder hebben moeten 

lopen. Heel veel dank daarvoor! 

In het bijzonder wil ik het oude bestuur hartelijk danken, voor de wijze waarop 

jullie vele jaren met groot verantwoordelijkheidsgevoel klaar stonden voor de 

parochie, andere mensen ook wisten te enthousiasmeren voor de klussen die 

moesten worden gedaan en daarnaast nog ruimte maakten voor gezellig 

samenzijn. Dank voor jullie vele jaren tijd, energie en liefde voor de St. 

Stephanus geloofsgemeenschap en dank ook aan jullie partners, die jullie altijd 

maar weer ondersteunden. Ik hoop mijn dank over een tijdje nog persoonlijk aan

jullie over te brengen.

Via deze weg wil ik de nieuwe ploeg, de locatieraad, heel veel succes toewensen!

Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie, met de hulp van vele andere parochianen, 

deze geloofsgemeenschap en de hele parochie kunnen ondersteunen om te 

groeien en bloeien voor Gods aanschijn.

Over een tijdje, als ik weer wat verder ben opgekrabbeld, hoop en verwacht ik 

iedereen weer zelf te ontmoeten en begroeten!

Hartelijke groet voor u en jullie allen!

pastor Dorenda Gies

Geachte parochianen, 

straks is er koffie en aansluitend een drankje en een hapje om met elkaar te 

toosten op het nieuwe jaar. 

Hartelijk dank


