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Eindejaarbericht 2016
Hierbij ontvangt u het Eindejaarbericht van de Stichting Pastorale Dienstverlening
In het hart van deze uitgave treft u het jaarverslag van onze pastorale werker
Elly Bus aan. Op de voor- en achterzijde zijn enkele mededelingen van het bestuur
opgenomen.
Elly Bus 10 jaar bij onze Parochie.
Op 1 november 2006 trad Elly Bus in dienst als pastoraal werker van onze
parochiegemeenschap. In die tien jaar heeft zij zich ontwikkeld tot een onmisbare
steunpilaar. Op 6 november fêteerde de parochie tijdens de Eucharistieviering
zowel de jarige Pastoor Piet als de jubilerende Elly. In zijn toespraak prees de
voorzitter haar grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
Ze heeft een belangrijke rol bij de communie-, vormsel en
gezinsvieringen. Daarbij is ze steeds op zoek naar manieren
om mensen te vinden en te betrekken. Er is veel te doen en
dat vraagt allemaal tijd. Het vinden van een goede balans in
de werkbelasting is voor het bestuur punt van aandacht.
Pastoor en Elly zijn beiden belangrijk voor de identiteit en
continuïteit van de gemeenschap Vrangendael. Beiden zijn
verschillend maar vullen elkaar daardoor aan en dat maakt
sterker.
Wat de toekomst betreft: we kunnen niet in een glazen bol kijken maar wie weet
hoe we hier weer opnieuw over 10 jaar staan.
Elly, hartelijk dank! Als SPD zullen we ons best doen om jou voor de parochie te
behouden.
Het Bestuur

Jaarverslag pastoraal werker ten behoeve van de SPD
Inleiding
Dit verslag is een terugblik op het afgelopen jaar, over de periode 1-92015 tot 1-9-2016. Het werk is in dit verslagjaar grotendeels hetzelfde
gebleven als het jaar daarvoor. Wel dienen zich toevallig meer
uitvaarten aan tijdens de afwezigheid van onze pastoor (zijn vakantie en
retraite).
De voorbereiding
van een uitvaart
brengt een relatief
grote tijdsinvestering
met zich mee, die je
niet kunt plannen.
Het zorgt voor
pieken van drukte,
want de
werkzaamheden
binnen het
communie- en
vormselproject gaan
gewoon door.
Daarnaast is er nog
het werkveld liturgie,
met het
voorzitterschap van
de liturgiegroep en
St. Maartenviering nov. 2015
de vele vieringen
waarbij ik betrokken ben en tenslotte zijn er nog diverse beleidsmatige
of organisatorische zaken. Al met al zijn zowel de laatste maanden van
2015 als de eerste helft van 2016 drukker dan het jaar daarvoor.

Ontwikkelingen
In het communieproject heb ik dit jaar naast de gebruikelijke
werkzaamheden ook de gastouderlessen verzorgd. Een uitbreiding van
mijn taken die qua tijd mogelijk is geworden nu het communieproject in

zijn geheel geleidelijk minder groot geworden is: de laatste jaren zijn er
minder communicantjes en dus ook minder gastouders nodig. We
hebben op dit
punt daarom in 2015 afscheid genomen van Petra Ritzen, die vele jaren
met name didactische ondersteuning heeft geboden.
Door omstandigheden was het tevens noodzakelijk zelf de zanglessen te
geven aan de kinderen van de Sjtadssjool. Voordeel daarvan is dat je de
kinderen beter kent, en dat is prettig tijdens het vervolg van het project.
Er zullen nog meer veranderingen gaan plaatsvinden. In de evaluatie van
het project is namelijk gebleken dat onze pastoor minder taken wil gaan
vervullen in het 1e communieproject. Kapelaan van der Wegen van de
binnenstadparochie is bereid in het komende communiejaar 2016-2017
in de 1e communievieringen voor te gaan. De eerste gesprekken hierover
met de kapelaan hebben reeds plaatsgevonden. Samenwerking vraagt
immers de nodige voorbereiding.
Over het vormselproject hebt u een en ander kunnen lezen in het eerste
halfjaarbericht. We zijn inmiddels van start gegaan met, zoals verwacht,
een kleinere nieuwe groep van 12 vormelingen.
In de liturgiegroep wordt de hoge gemiddelde leeftijd merkbaar en
zoeken we naar nieuwe mensen en andere wegen om door te kunnen
gaan. De vanzelfsprekendheid dat alles op de oude voet voortgezet kan
worden, wordt vervangen door een open houding naar de toekomst.
Kijken naar wat kan met de mensen die er zijn. Dat geldt voor meer
groepen in de parochie. Voor mij als pastoraal werker in zekere zin ook
weer een uitdaging!
Tot slot
Als u vragen heeft over dit verslag, of als u met mij in gesprek wilt of
een boodschap wilt doorgeven, dan bent u van harte uitgenodigd om
contact met mij op te nemen, via 06-17831958 of
buslinssen@gmail.com.
Graag tot ziens in de parochie!
Elly Bus-Linssen,
pastoraal werker
Parochie Christus’ Hemelvaart - H. Joseph

Vervolg bestuursmededelingen
Bestuur
In de bestuurssamenstelling heeft zich in 2016 geen verandering voorgedaan. Het
bestuur bestaat momenteel uit: Diederick Barendsz, Henk Bruns, André Colaris,
Jan Hendriks (penningmeester), Hans Hermans (secretaris), Robert van Lanschot
(voorzitter), Theo Ronden en Elly Wetzeler.
Begunstigersbestand
Als stichting zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de bijdragen van
particuliere begunstigers. Per 1 november telden wij 121 begunstigers. Verleden
jaar was dat nog 157. Door overlijdens, maar vooral door een opschoningsactie zijn
dat er dus 36 minder.
Om de post op de juiste adressen te kunnen blijven bezorgen is het noodzakelijk dat
het adressenbestand klopt.
Wij verzoeken u ons secretariaat zo veel mogelijk op de hoogte te houden van
wijzigingen in bijvoorbeeld adresgegevens of familiegegevens.
Onze jaarlijkse oproep
Wij danken u voor de financiële steun die wij van zoveel begunstigers ontvingen.
Voor een deel kunnen de financiële gevolgen van de terugloop van begunstigers
worden opgevangen door een grotere bijdrage van het kerkbestuur en bijdragen van
stichtingen. Echter, van een tweetal stichtingen hebben we in 2015 en 2016 een
tijdelijke subsidie van twee jaar ontvangen.
Daarom zullen we in de komende tijd een beroep doen op onze begunstigers voor
ideeën en suggesties om onze inkomsten te verhogen.
Immers, wij willen Elly zo lang mogelijk behouden voor onze parochiegemeenschap.
U treft hierbij ook de jaarlijkse een acceptgiro aan.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie.
Tot besluit
Wij hopen u weer enig inzicht gegeven te hebben in het reilen en zeilen van onze
stichting en ook in het werk van Elly, dat door uw aller bijdragen mogelijk gemaakt
wordt.
Wij zijn u daar erkentelijk voor.
Namens het bestuur van de Stichting Pastorale Dienstverlening,
Robert van Lanschot (voorzitter)

Hans Hermans (secretaris)

Bankrekeningnummers Stichting Pastorale Dienstverlening
ING: IBAN: NL08INGB0005459424
SNS: IBAN: NL02SNSB0879243333

