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HALFJAARBERICHT 2022 
 

Van het Bestuur 
 

Het bestuur van de SPD is naast haar reguliere taak als werkgever van onze pastoraal werker al 
geruime tijd intensief betrokken bij de toekomst van onze parochie. Samen met het kerkbestuur 
wordt volop ingezet op een toekomst 2.0 en met onze pastoraal werker. Inmiddels ligt er een 
schema van eisen waaraan de nieuwe kerk moet voldoen. En ook met uw financiële bijdrage zien 
wij dat er een grote kans is op een mooie doorstart. De door ons opgestelde documenten worden 
inmiddels breed gedragen. 
 

U kunt ze vinden op de website van de parochie op de pagina van de SPD. 
1. “Visiedocument doorontwikkeling van kerkgebouw en parochiegemeenschap Christus 

Hemelvaart/St. Joseph”; 
2.  “De route naar de toekomst” 

 
Er vinden momenteel gesprekken plaats met diverse partijen. Wij verwachten dat eind van dit jaar 
er een definitief voorstel op tafel ligt over de verbouw van het kerkgebouw en de toekomstige 
financiering. Wij zijn hoopvol gestemd en verwachten een belangrijke stap voorwaarts te kunnen 
zetten. 

 
vervolg op achterzijde  

Met elkaar in dialoog 
 
Paus Franciscus heeft een synode uitgeroepen met de titel 
‘Voor een synodale Kerk 2021-2023’. Hij heeft alle 
katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten 
de kerk – uitgenodigd mee te praten over de toekomst 
van de kerk. 
 
In maart zijn we met een groepje mensen uit de parochie 
bij elkaar geweest om daarover te spreken. Het is echter 
niet alleen dat ene moment dat er ‘synodaal’ toe doet. 
Eerder in het jaar zijn er, op twee zondagen na de viering 
van die dag, dialooggesprekken geweest over 
veranderingen waar de parochie de laatste jaren mee te 
maken heeft gehad. En in gespreksgroepen of 
werkgroepen vinden (en vonden) ook telkens weer 
gesprekken plaats waarin we wat ons beweegt 
uitwisselen en onderzoeken hoe het verder kan gaan.  
 



 

Samen zijn we de plaatselijke kerk: ‘gewone’ 
parochianen, voorgangers, bestuurders, vrijwilligers, alle 
mensen die zich met de parochie verbonden voelen. We 
zijn niet allemaal hetzelfde. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap is er een grote diversiteit aan 
mensen en opvattingen. Opvattingen bijvoorbeeld over 
hoe vieringen er uit zouden moeten zien,  
hoe diaconie gestalte kan krijgen, ideeën over het  
kerkgebouw, federatievorming, toekomstplannen.  
Maar ook al zijn we het niet overal over eens, we zijn 
allemaal christenen, mensen die vanuit het leven van 
Jezus van Nazareth mens proberen te zijn voor andere 
mensen.   
 

 
Het is de moeite waard om met elkaar onze verhalen en 
idealen maar ook onze vragen en onzekerheden te delen. 
Niet alleen over hoe we in praktische zin als parochie 
voortgaan. Maar nog meer om open en oprecht samen te 
zoeken naar wat er voor ieder echt toe doet in het leven.  
 
Om naar elkaar te luisteren zonder oordeel en elkaar te 
vertellen wat ons ten diepste inspireert. Om vanuit 
ontmoeting te proberen elkaar beter te begrijpen. Om 
gezamenlijk te bespreken hoe we de schouders eronder 
kunnen zetten opdat steeds meer mensen in onze 
omgeving en daarbuiten tot hun recht komen. Om te 
delen wat onze roeping of opdracht zou kunnen zijn in 
het leven. Laten we zo als gelovigen samen op weg gaan. 
Met elkaar.   
 

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. 

 
vervolg van voorblad  

 



 

De eerste helft van het jaar hebben we vooral ook aandacht voor onze financiën waaronder het 
opstellen van de jaarrekening en de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we ondanks het 
tweede corona jaar weer in staat waren om het jaar goed af te sluiten. Wij danken al onze 
begunstigers voor hun inbreng en hopen dat we ook dit jaar op u mogen rekenen waardoor wij in 
staat blijven om onze pastoraal werker in dienst te kunnen houden. Zij is een belangrijke pijler in 
onze toekomstvisie. Het kerkbestuur dat voor een belangrijk deel mee financiert heeft ons intussen 
medegedeeld dat we ook in 2023 een garantiebijdrage mogen ontvangen. 
 

 
 

Tenslotte delen wij u mede dat ook een aantal exemplaren van dit bericht achter in de kerk liggen 
en als u desgewenst een exemplaar thuisbezorgd wil hebben kunt u dat kenbaar maken aan het 
secretariaat. 
 

Namens de Stichting Pastorale Dienstverlening, 
 

Robert van Lanschot (voorzitter)  
Klaas de Jong (secretaris) 
 


