Een activiteit van en voor ons allen

Ontstaan en doelstelling van de stichting
De stichting is in 1983 opgericht door een aantal parochianen
van de voormalige parochie Christus' Hemelvaart Vrangendael.
Het doel van de stichting is om pastoraal werkers beschikbaar te
stellen. De pastoraal werker is verantwoording verschuldigd aan
de pastoor en het kerkbestuur van de parochie. Met de
samenvoeging van de parochies H. Joseph Stadbroek en
Christus' Hemelvaart Vrangendael in 1999 is het werkveld en de
omvang van de pastorale zorg sterk toegenomen. Naast de
pastoor en de vele vrijwilligers is de pastoraal werker niet meer
weg te denken uit de pastorale zorg in de samengevoegde
parochie. Samen met de pastoor vormt de pastoraal werker het
beroepskader in de parochie.
Het pastoraal werk
De pastoraal werker van onze parochie, Elly Bus, is in het
afgelopen jaar met name betrokken geweest bij liturgie en
catechese. Wat betreft de liturgie bereidt zij de vieringen voor
waarin zij (mee) vóórgaat zoals de woord- en communievieringen, de eucharistievieringen en oecumenische vieringen,
en eventueel begrafenissen en huwelijksvieringen. In het
werkveld catechese en vorming leidt zij lees- en
gespreksgroepen, en is zij betrokken bij de voorbereiding van de
eerste Heilige Communie en het Vormsel. Ook heeft het
jongerenpastoraat haar aandacht.
Overkoepelend heeft zij een taak in de gemeenschapsopbouw:
zij participeert in het zogenaamde 'toekomstproject'. Daarbij is zij
nauw betrokken geweest bij het maken van een conceptbeleidsplan en ook bij de presentatie hiervan aan de
parochianen.
Zij is zowel per e-mail als via een eigen mobiele parochietelefoon
voor mensen in de parochie bereikbaar. Daarnaast is zij

regelmatig in het parochiecentrum aanwezig, omdat dit de
contacten met vrijwilligers en parochianen ten goede komt.
De financiën van de stichting
De stichting is zeer afhankelijk van haar begunstigers. De
begunstigers brengen gezamenlijk een groot deel van de
salariskosten van de pastoraal werker op. Daarnaast ontvangt
de stichting jaarlijks van het kerkbestuur van de parochie
Christus' Hemelvaart / H. Joseph een bedrag als bijdrage in de
salariskosten van de pastoraal werker.
Met het kerkbestuur is afgesproken dat giften aan de Stichting
Pastorale Dienstverlening voor betrokkenen deel uitmaken van
de gezinsbijdrage.
Jaarlijks ontvangen de begunstigers het jaarverslag van de
pastoraal werker, de financiële afrekening en de begroting van
het stichtingsbestuur.
Hoe kunt u begunstiger worden
De stichting kent een groot aantal begunstigers; ongeveer 200.
Wil de stichting haar werk in de toekomst kunnen blijven doen,
dan zullen er regelmatig nieuwe begunstigers moeten toetreden.
U kunt zich aanmelden als begunstiger door een mail of een brief
te sturen aan het secretariaat.
U heeft twee mogelijkheden om een bijdrage te leveren:
 Een jaarlijkse bijdrage. Na aanmelding ontvangt u omstreeks
november een acceptgirokaart.
 Een bij notariële akte aangegane verplichting om jaarlijks
gedurende vijf of meer jaren een vaststaand bedrag te
schenken.
Voor meer informatie:
Secretariaat SPD
J.H.M.M. Hermans, Holleweg 5, 6151 GH Munstergeleen
secretariaatspdvrangendael@ziggo.nl Tel. 046-4513218
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