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Eindejaarbericht 2017
Hierbij ontvangt u het Eindejaarbericht van de Stichting Pastorale
Dienstverlening. Naast mededelingen van het bestuur treft u aan:
- het jaarverslag van onze pastorale werker Elly Bus.
- een interview met Henny en Ren Lantman.
- mededelingen van het bestuur.
- onze jaarlijkse oproep.

Van het Bestuur.
Herstel Elly Bus.
Zoals bekend is zij herstellende van een ingrijpende heupoperatie. Het
Bestuur is op 2 november op ziekenbezoek geweest. Vanuit thuis kan
ze alweer bepaalde werkzaamheden verrichten. De vooruitzichten zijn
dat ze in ieder geval met Kerstmis weer kan voorgaan en de
overweging houden. Elly, we wensen je een voorspoedig herstel.
Bestuurssamenstelling.
Theo Ronden heeft om gezondheidsredenen het bestuur verlaten.
Theo, wij zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij gedurende 10 jaar
aan de SPD hebt geleverd en wensen je alle goeds voor de toekomst.
Als opvolger is Harry Muller benoemd. Naast Harry bestaat het bestuur
momenteel uit: Diederick Barendsz, Henk Bruns, André Colaris, Jan
Hendriks (penningmeester), Hans Hermans (secretaris), Robert van
Lanschot (voorzitter) en Elly Wetzeler.
Vervolg bestuursmededelingen blz. 7
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Jaarverslag pastoraal werker
ten behoeve van de SPD
Elk jaar krijgt u weer een volgend jaarverslag voor ogen... Is er iets
nieuws onder de zon? Wat blijft er hetzelfde...? Zijn er
verrassingen? Hoe zal het verder gaan? Ik probeer u hier iets van te
laten proeven.
Zelf werd ik verrast door de aandacht die ik kreeg op het feest van
onze pastoor die op 1 november 2016 75 jaar is geworden. Ik was op
dezelfde dag precies 10 jaar in de parochie werkzaam. Geen officieel
jubileum, maar de blijk van waardering door allerlei mensen was
leuk!

Toch weer druk
Het is weer behoorlijk druk dit jaar. Allereerst vanwege werk
voor het functioneren van het Parochiecentrum, ter vervanging
van Annelies. En dan nog extra omdat ook pastoor wat langer
niet aanwezig is vanwege een bijzondere vakantie in Kenia en ik
hem - naast de vervanging in zijn andere vakantie en retraite - in
die periode vervang bij enkele uitvaarten. Tenslotte staat er meer
dan gebruikelijk op de agenda in de meestal rustige
zomermaanden, zo voor en na mijn vakantie, omdat ik graag
zoveel mogelijk voorbereidingen tref voor de periode (vanaf half
september 2017) dat ik zelf vanwege een operatie en revalidatie
afwezig zal zijn. Er schuift dus her en der wat overleg naar
voren. Op het moment dat ik dit verslag schrijf (1 september)
moet de operatie nog plaatsvinden. Hopelijk kan ik daarna weer
zo spoedig mogelijk aan de slag.
Ontwikkelingen door het jaar
Het communieproject is hetzelfde als voorheen, we gebruiken
als basis het project ‘Door de poort’ en vele ouders zijn
betrokken bij de communielessen, bij de werkgroep, bij de
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versiering. Ik begeleid Wilma Moelker, die stage loopt bij het
communieproject in onze parochie, als cursist van de
catechistenopleiding Kairos. Deze opleiding wil de vrijwilligers
in de parochies helpen bij hun gelovige ontwikkeling en de
ontplooiing van hun
talenten.
Bij de witte
donderdagviering en de
dankviering gaan
pastoor en ik, zoals
vorige jaren, samen
voor. Alleen de 1e
communievieringen
krijgen in 2017 een iets
andere jas door de
inbreng van kapelaan
van der Wegen, die
samen met mij en de
ouders en kinderen
deze vieringen vormgeeft
en er in voorgaat. Door
verschil in stijl en
achtergrond en geschiedenis is het bij de lessen en de viering
toch van beide kanten een beetje wennen. Maar er zit groei in de
samenwerking: we komen er wel. Voor 2018 zijn de eerste
afspraken en de data voor de 1e communievieringen, waarin
weer kapelaan van der Wegen met mij zal voorgaan, inmiddels
vastgelegd.
Na een vormselviering met een groep van twaalf vormelingen op
1 april 2017 zijn er in mei slechts vijf aanmeldingen voor het
nieuwe vormseljaar. Bij het vormselproject zetten we daarom
binnenkort toch de onvermijdelijke stap naar een project voor
groep 8 in plaats van de brugklas. Het is niet anders... en de
ouders zijn er blij mee. We gaan dus een seizoen met twee
parallelle groepen tegemoet. En we passen het project alvast aan
zodat het bruikbaar is voor kinderen die een jaar jonger zijn. In
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de toekomst willen we uitzien naar een ander project, maar voor
het komende jaar is het handiger om zowel in de brugklasgroep
als bij de kinderen van groep acht ongeveer dezelfde bladen te
gebruiken.
Liturgie vieren telkens anders
Liturgie betekent ook dit jaar in de praktijk voor mij: agenda’s
opstellen en vergaderingen voorzitten, gebeden en teksten
schrijven en zoeken, maar vooral ook vieren....
Met verschillende mensen, in een grote diversiteit van vieringen.
Zoals met de kleine kinderen bij het ‘Kindje wiegen’, in de stilte
en de zang in de vesper- en Taizévieringen, tijdens de frisse
sfeer van de gezinsvieringen op dierendag, kerstavond en in de
40-dagentijd. Of als de kerk vol kinderen zit bij de eindeschooljaar-viering voor basisschool Lahrhof. Maar ook blijkt
telkens het voorgaan in uitvaarten - en daarbij proberen heel
dicht bij mensen te staan - heel bijzonder... Daarnaast zijn er
vele gewone weekend-vieringen en mooie diensten op
feestdagen waar ik bij betrokken ben. En tenslotte maken we
samen vele kleine liturgische momenten mee op doordeweekse
avonden tijdens vergaderingen of ouderavonden.
Tenslotte
Als u vragen heeft over dit verslag, of als u met mij over iets
anders van gedachten wilt wisselen, 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.
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Interview met
Henny en Ren
Lantman.
Om beter te weten
wie onze
begunstigers zijn wil
het bestuur van de
SPD meer
persoonlijk contact
met de begunstigers.
Eén van de manieren is het interviewen van begunstigers ten
behoeve van het halfjaar- en het eindejaarbericht. Het tweede
interview is met Henny en Ren Lantman.
“We zijn doorgegaan waarmee we zijn begonnen”
Henny en Ren wonen al bijna 40 jaar in Limbricht en zijn vanaf
1982 actief in de parochie. Zij zochten aansluiting bij een parochie
die in het verlengde lag van de Amsterdamse studenten ecclesia en
UTP-vieringen, waar zij eerder aan deelnamen. De keuze werd
Vrangendael, waar Ren al zeer snel op het orgel ging spelen.
Henny is lector en deed toen de kinderen klein waren een tijd lang
mee in de groep van de kindernevendienst.
Zij kunnen zich nog goed herinneren hoe destijds de bewuste keuze
is gemaakt om de Stichting Pastorale Dienstverlening op te richten.
Dit is gelukt dankzij de inzet van moedige en mondige mensen. De
stichting maakte het mogelijk een pastoraal werker aan te stellen
voor de parochie. De pastoraal werker was nodig om pastoor
Meertens te ondersteunen na het in het begin van de jaren 80 snel
wegvallen van zijn priester- assistenten.
Wat zien jullie nu als je terugblikt op al die jaren SPD en parochie?
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Henny en Ren constateren een grote continuïteit in de manier
waarop wij al die jaren liturgie vieren. We zijn doorgegaan
waarmee we zijn begonnen. De gemeenschap is grotendeels
hetzelfde gebleven, alleen ouder geworden. Net als bij vele andere
maatschappelijke organisaties vergrijzen wij.
Met enige verbazing constateren wij tijdens het interview dat we
nu nog steeds de liederen zingen waarmee we in de jaren tachtig
zijn begonnen.
De jongere generatie bindt zich niet meer zoals de oudere
parochianen dat doen. Herkennen zich onvoldoende in de
parochie? Onze eigen kinderen zijn uitgevlogen. En
jongvolwassenen willen niet meteen “vastzitten” Werken in een
project met een begin en een einde spreekt misschien meer aan en
maakt de stap om mee te doen minder groot. Dat projectmatige
lijkt ook een weg voor de SPD te zijn, nu reguliere inkomsten
onder druk staan.
Wat sterker in de parochie is opgekomen is de diaconie o.a. in de
vorm van het Kruispunt, de nauwe verbondenheid met de
voedselbank en de ondersteuning aan vluchtelingen.
Door de terugtredende overheid zal de diaconie belangrijk blijven.
Om dat mogelijk te maken blijft inzet van mensen nodig en kan
samenwerking met maatschappelijke organisaties verrijkend en
ondersteunend werken. De SPD zou daar in toekomst ook zijn rol
in kunnen nemen.
Henny en Ren vinden dat de rol van pastoraal werker veranderd is.
Lag de taak vroeger meer op de tweede lijn toerusting. Nu moet de
pastoraal werker veel zelf doen en organiseren. Ook is zij een
belangrijke inspiratiebron en een belangrijke steun in de
parochiewerkzaamheden. En niet in de laatste plaats een goed
voorbeeld van de rol van de vrouw in de kerk.
Beiden vinden het noodzakelijk om de ogen niet te sluiten voor de
zichtbare toekomst van de parochie en daaruit conclusies te
trekken. Niet schromen om de realiteit voor de komende jaren te
accepteren en met trots en voldoening (misschien) af te sluiten.
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Vervolg Bestuursmededelingen.
Begunstigersbestand
Als stichting zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de bijdragen
van particuliere begunstigers. Per 1 november telden wij 115
begunstigers, 6 minder dan verleden jaar.
Om de post op de juiste adressen te kunnen blijven bezorgen is het
noodzakelijk dat het adressenbestand actueel is.
Wij verzoeken u ons secretariaat zo veel mogelijk op de hoogte te
houden van wijzigingen in bijvoorbeeld adresgegevens of
familiegegevens.
Het secretariaat stelt het op prijs wanneer u uw eventueel e-mailadres
doorgeeft aan het secretariaat: secretariaatspdvrangendael@ziggo.nl.
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 een stichting. Omdat fondsen – in
tegenstelling tot het verleden - uitsluitend giften voor bepaalde
projecten doneren zijn van die zijde nauwelijks inkomsten te
verkrijgen.
Immers, wij willen Elly zo lang mogelijk behouden voor onze
parochiegemeenschap.
U bent van ons gewend om bij het eindejaarbericht een
acceptgirokaart te ontvangen. Verleden jaar gebruikten 17
begunstigers deze kaart om een (in sommige gevallen extra) gift te
storten. Zij treffen hierbij de bekende kaart aan.
Het effect van een acceptgirokaart is vaak dat men wordt herinnerd
aan een betaling die vervolgens digitaal wordt gedaan.
Om kosten te beperken, maar wij u graag willen herinneren omdat we
de bijdrage hard nodig hebben, treft u hieronder een specimen aan van
de acceptgirokaart.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie.
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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
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