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Geachte donateurs, 
 
Voor u ligt alweer het einde jaarbericht 2022 van de SPD. Als 
gebruikelijk geeft onze pastoraal werker Elly Bus tekstueel een inkijk in 
haar werkzaamheden het afgelopen jaar. Daarnaast nemen wij u mee in 
de stand van zaken rond de doorontwikkeling van onze kerk en 
kerkgemeenschap. Hiervoor hebben wij als bekend een aantal notities 
opgesteld en voorgelegd aan het kerkbestuur dat de regie heeft in deze.  
In dit bericht geven wij u kort de stand van zaken rond de vier pijlers die 
wij destijds hebben beschreven. 
 

Fysieke pijler 
Enkele leden van het kerkbestuur en de SPD vormen als bekend samen de 
regiegroep die zich bezighoudt met de verbouw van het kerkgebouw. De 
regiegroep is in overleg met Zo Wonen die een architect heeft 
ingeschakeld. Er ligt inmiddels een in onze ogen mooie schets van de 
architect. Zo Wonen komt binnenkort met een voorstel naar de regiegroep 
over de randvoorwaarden zoals eigendom, huur, etc. De regiegroep 
adviseert vervolgens het kerkbestuur voor de besluitvorming. 
 

Financiële pijler  
 Onze kerkgemeenschap (kerkbestuur en SPD) is niet in staat om nog vele 
jaren de exploitatie van de huidige kerk in de groene cijfers te houden. 
Daarom is er een investeerder gekomen (ZO Wonen) die het mogelijk zal 
maken dat we met de beperkte financiële middelen nog vele jaren door 
kunnen gaan.  
 

Inhoudelijke pijler 
Het kerkbestuur, de parochianen en de werkgroepen hebben tijdens 
verschillende bijeenkomsten gediscussieerd over de inhoudelijke richting 
van onze kerkgemeenschap en de vorm waarin de diensten plaatsvinden. 

Ondersteunende en begeleidende pijler 
De professionele ondersteuning en begeleiding van onze 
geloofsgemeenschap is een belangrijke pijler. Als we erin slagen om de 
boven genoemde doelen te realiseren verwachten we met jullie steun ook 
onze pastoraal werker te behouden. Inmiddels hebben we met het 
kerkbestuur afgesproken dat het contract met onze pastoraal werker ook 
in 2023 voortgezet wordt.  
Wij zijn enorm dankbaar dat een honderdtal parochianen ons blijft 
ondersteunen en doen bij deze ook weer een beroep op jullie en de 
parochianen om ons ook het komen jaar te ondersteunen.  
 

Tenslotte mogen wij u vragen om de SPD ook dit jaar en volgende jaren 
te blijven steunen. De financiering van de personeelskosten is een 
toenemende en blijvende zorg waarvoor we een beroep blijven doen op 
alle parochianen. Wij danken alle begunstigers voor hun al gestorte 
bijdrage en vragen aandacht van de begunstigers die nog niet hebben 
bijgedragen waardoor we ook het komend jaar weer in staat zijn om de 
pastoraal werker in dienst te blijven houden.  
De Stichting Pastorale Dienstverlening is een door de Belastingdienst 
erkende ANBI-instelling, dit betekent dat u uw gift mag aftrekken van de 
inkomstenbelasting.  
Namens het bestuur al bij voorbaat dankjewel. 
 

Een zalig kerstfeest en vooral een gezond 2022.  
Namens de Stichting Pastorale Dienstverlening, 
 
Robert van Lanschot (voorzitter)  
Klaas de Jong (secretaris) 
 
 
 
 
JAARVERSLAG PASTORAAL WERKER ELLY BUS   
 
Om te beginnen 
September 2021 begint met de laatste voorbereidingen voor de viering op 
5 september waarin we – bijna een jaar later dan gepland – afscheid 
nemen van onze oud-pastoor Piet Verhagen. Gelukkig kan dit afscheid nu 
wel plaatsvinden en is het een fijne dag. 
 



1e Communie en Vormsel 
Op 26 september zijn er als bekroning van het communieproject 2021 
twee 1e communievieringen met in totaal 22 kinderen. Kapelaan Ranil 
Weerawarna is daarbij de voorganger in de eucharistie. De organisatie 
van deze vieringen is in mijn handen in samenwerking met de stuurgroep 
1e communie. Het is door deze uitgestelde vieringen een druk najaar voor 
mij. Begin november houden we op zaterdagavond een gezinsviering die 
tevens de dankviering is voor de gezinnen van deze communicantjes.  
In oktober is dan alweer de informatieavond voor de volgende groep 
communicantjes geweest en kan half november de nieuwe 
communiewerkgroep beginnen met de voorbereidingen voor het volgende 
jaar. Het is fijn weer een en ander in breder verband, dus met een groep 
ouders samen in de communiewerkgroep, te kunnen plannen en 
uitwerken, hetgeen door corona begin 2021 vrijwel onmogelijk was. Er 
zijn ook veel kinderen (uiteindelijk 42) voor het communieproject 2022 
aangemeld. Het project vindt weer plaats van januari tot juni, zoals voor 
corona ook gebruikelijk was, al moeten we de rondleiding aan het begin 
van het project nog schrappen en plan ik die in het lesprogramma in. 
Want net als vorig jaar geef ik de lessen zelf en gaan we uit van het 
project ‘Door de poort’. We maken vier lesgroepen met overwegend 
kinderen van Kindcentrum en Basisschool Lahrhof die in twee 
communievieringen op 6 juni hun 1e communie ontvangen en sluiten 
enkele weken later af met de dankviering. Ook kunnen we tijdens het 
project weer enkele inhoudelijke ouderavonden realiseren. In dit eerste 
halfjaar van 2022 vragen de communielessen door het grote aantal 
communicantjes wel vrij veel van mijn tijd. 
 
Bij het vormselproject 2022 dat loopt van november 2021 tot februari 
2022 (twaalf vormelingen) ben ik minder betrokken dan het jaar 
daarvoor. Kapelaan Ranil geeft nu de lessen. Ik ben wel aanwezig bij de 
vormselviering en help mee bij het oefenen daarvoor. De zogenaamde 
‘eigen viering’ waar ik in januari 2022 aan zou meewerken kan door 
corona helaas weer niet plaatsvinden. 
 
Vieringen met aanpassingen vanwege corona 
Het is een tegenvaller dat eind november 2021 toch weer maatregelen van 
kracht worden vanwege de coronapandemie. Het blijft, zo kunnen we dan 
merken, onzeker of wat wordt voorbereid aan activiteiten en vooral ook 
vieringen in de parochie ook echt kan doorgaan. Improviseren is nodig 

telkens als de omstandigheden wijzigen en dat kost extra energie. De 
vieringen op kerstavond worden afgelast, alleen de gezinsviering waarin 
ik om 18.30 uur voorga wordt gestreamd. Het is een woord- en 
gebedsdienst zonder gewone kerkgangers maar wel met enkele 
meewerkende ouders en kinderen en cantor en organist. De vieringen om 
11.00 uur gaan in die tijd wel door, met maximaal 50 kerkgangers, 
telkens op anderhalve meter afstand. In de periode vanaf eind februari 
zijn er minder beperkingen.  
 
Tot slot 
Gedurende dit hele jaar ben ik in dienst voor 12 uur per week. Die tijd is 
ontoereikend voor alle taken die zich voordoen, maar ik probeer de extra 
uren beperkt te houden. Naast het communieproject ben ik lid van de 
pastoraatgroep en de werkgroep liturgie en ben één van de vier 
voorgangers van de woord- en gebedsdiensten die elke veertien dagen op 
zondag plaatsvinden. Ik woon de vergaderingen van het kerkbestuur bij 
en ben lid van de stuurgroep diaconie. Ik bereid de ‘Deze Maand’ voor, 
kijk mee naar de website en organiseer in overleg met anderen de 
Taizévieringen en gezinsvieringen. Ook 
zijn er individuele contacten met 
parochianen. In dit verslagjaar ga ik zeven 
keer voor in een uitvaart of crematie vanuit 
onze kerk. De zomertijd (juli-augustus 
2022) is, nu de 1e communie op tweede 
Pinksterdag gewoon is doorgegaan, en er 
geen uitvaarten zijn, weer eens rustig.  
 
Als u vragen heeft naar aanleiding van dit 
verslag, graag meer wilt weten over mijn 
werk of als u met mij over iets anders van gedachten wilt wisselen, dan 
bent u uiteraard 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. 


