
 

Op 10 januari hield het bestuur van onze parochie de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in De  

Drie Stromen. En wat voor één! De hal en de zaal versierd, de kinderen van het kinderkoor 

liepen rond met heerlijke hapjes en drankjes. En toen het buffet open ging kon uit allerlei 

lekkers gekozen worden. Hulde aan Daniëlle en haar team voor de perfecte organisatie. 

 

In zijn toespraak ging Chris Vonk in op het afgelopen jaar en de verwachtingen voor de 

toekomst. De financiële situatie van de parochie is nog steeds zorgelijk. Sinds de eerste 

inspiratiedag vorig jaar is er goed doorgepakt, de meeste taken van Hans van der List zijn 

overgenomen of herverdeeld. Het secretariaat is bemand, de informatie voorziening wordt 

via website, Saamhorig, Tussentijds en wekelijkse Mededelingen zo goed mogelijk op peil 

gehouden. De boekhouding wordt gedaan. Het pastoresoverleg vindt weer regelmatig 

plaats. 

 

Voor de financiën is vanuit de Unie Clara en Franciscus een constructie bedacht die ons de 

komende jaren uit de brand helpt, maar de inkomsten uit Kerkbalans en collectes blijven 

gedurig teruglopen. Het invullen van de vieringenroosters valt ook al niet mee, doordat er 

binnen de Unie steeds minder voorgangers zijn. Er wordt ook steeds meer gevraagd van 

vrijwilligers. 

 

Een van die vrijwilligers is Jaap Ruijgers, onze voorzitter van het parochiebestuur. Jaap was 

al eerder opgestapt, maar bij de komst van de Unie hadden we de kennis en bestuurlijke 

ervaring van Jaap weer heel hard nodig. Per 1 januari is hij nu echt gestopt. Na vele 

oproepen is de parochie gelukkig wel in gesprek met een mogelijke opvolger voor Jaap. 

Chris was blij dat Jaap in een roerige tijd bereid was om het stuurloze schip de afgelopen 

periode weer op koers te krijgen, vooral bij de start van de Unie. En ook omdat hij  zich 

ingezet heeft om het noodzakelijke ontslag van Hans te begeleiden. Gelukkig blijft hij op de 

achtergrond nog actief. Chris wenste Jaap een verbetering van zijn gezondheid toe en gaf 

hem als dank een bloemetje en een cadeaubon voor zijn onuitputtelijke inzet voor onze 

parochiegemeenschap. 

 


