
Nu de parochie 50 jaar bestaat kwamen de parochianen bij elkaar om 

er met elkaar iets moois van te maken. Op 22 juni druppelden ze 

vanaf 14:00 uur binnen, iedereen werd ontvangen met een 

naamkaartje en een ‘parochie-balpen’, en kreeg daarna iets te drinken 

met een lekker zoet gebakje erbij. Om 14:30 uur opende Chris het 

feest met een klein toespraakje. 

 

Aan de wand hing een geschiedenis-tijdbalk, 50 pagina’s, met uit elk 

jaar wel wat feitjes en herinneringen. Al sinds een paar weken kregen 

parochianen een ‘goudgeel’ briefje mee, waarop men geacht werd de 

eigen relatie met de parochie te beschrijven, fotootje erbij, en dat was 

mooi. In de loop van de middag kwamen er steeds meer van die 

briefjes aan de tijdbalk te hangen en steeds meer nieuwsgierigen 

liepen er langs en raakten vanzelf aan de praat over de eigen en 

elkaars briefjes, en daarmee ook over de afgelopen 50 jaar. Sommige 

aanwezigen waren er al praktisch vanaf het allereerste begin bij!! 

 

Men kon meedoen aan een zangles van Bernard, om een lied in te 

studeren voor de eucharistie aan het eind van de dag. Men kon met 

Linda meedoen aan het maken van bloemstukjes, om het altaar te 

versieren. En de aanwezige kinderen maakten onder leiding van juf 

Adèle rozenkransjes en werden getrakteerd op popcorn van Daniëlle. 

 

Om 17:00 uur was er voor de kinderen pannenkoek, en voor iedereen 

soep, heerlijke salades en ijs toe, en de dag werd besloten met een 

mooie viering van pater James. Hij legde de nadruk op de waarde 

van het samen opbouwen van een gemeenschap, iets waar onze 

parochie heel goed in geslaagd is. We hebben hier in De Graankorrel 

een levendige en actieve geloofsgemeenschap, en dat werd deze dag 

nog maar eens bewezen. 

 

Velen hebben zich ingespannen om van dit feest een succes te maken. Van de 

sponsor tot de keukenploeg, van de fotograaf tot de koster. Allen dank  

 

Ria Kooistra 


