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Van het Bestuur. 

In het voor u liggend eindejaarbericht van de Stichting Pastorale 

Dienstverlening neemt onze pastoraal werker u mee in een willekeurige 

werkweek in 2019. Op deze manier leest u concreet wat Elly Bus aan 

werkzaamheden verricht voor onze parochiegemeenschap. Misschien 

ook fijn om eens te reageren op deze en andere werkzaamheden van 

onze pastoraal werker. Mogelijk kunnen we dan in een volgende 

nieuwsbrief wat (anonieme) reacties opnemen van onze parochianen. U 

kunt eventuele reacties sturen naar henk.bruns@ziggo.nl. 
 

Verder kunnen wij u mededelen dat wij met ingang van 1 oktober jl een 

nieuwe maar wel bekende penningmeester hebben namelijk Jan Geerts. 

In het verleden was deze professionele administrateur ook al 

penningmeester van onze stichting. Wij wensen Jan veel succes met zijn 

werkzaamheden.  
 

Na de geslaagde kaartenactie van de SPD met mooie foto’s van kunst- 

werken van Wiel Meertens is er nu een  doorlopende familiekalender 

met foto`s van nog veelal onbekende lino’s, beeldhouwwerken en 

gedichtjes van Wiel Meertens. Prijs € 18,50. Bestellen via intekenlijsten 

achter in de kerk, via info@spdvrangendael.nl of het Parochiecentrum. 
 

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat voor onze parochie 

schenkingen aan de SPD gelden als Kerkbijdrage met de rechten die 

daaraan verbonden zijn.  

 

Namens de Stichting Pastorale Dienstverlening, 

 

Robert van Lanschot (voorzitter)           Henk Bruns 

 
Bankrekeningnummers Stichting Pastorale Dienstverlening 

ING:  IBAN: NL08INGB0005459424   

SNS:  IBAN: NL02SNSB0879243333 

 



 

Jaarverslag pastoraal werker  

ten behoeve van de SPD     

  

Vooraf 

 

Deze keer heb ik gekozen voor een andere invulling van het 

jaarverslag dan gebruikelijk. Het werk in de parochie, 18 uur per 

week, gecombineerd met een baan van 8 uur in een instelling zorgt 

voor een gevulde werkweek. De 

werkzaamheden wisselen van week tot week. 

Wat wanneer gebeurt wordt veelal bepaald 

door het kerkelijk jaar en het  projectmatig 

toewerken naar het H. Vormsel of de eerste 

H. Communie. Het werk kan op alle dagen 

van de week plaatsvinden. Dat hangt ook af 

van wanneer anderen in de parochie zouden 

kunnen, van de beschikbaarheid van ruimtes 

en van mijn eigen planning. Combineren van 

activiteiten om reistijd te besparen is niet 

altijd mogelijk. In dit verslag kunt u deze 

keer lezen hoe zo’n werkweek eruit kan zien. 

Het is maar een voorbeeld.  

 

Een werkweek door het jaar (begin februari 2019) 

 

Na een vrij weekend bereid ik mij op maandagochtend voor op de 

ouderavond van het communieproject, die deze avond plaatsvindt. 

Vandaag zijn de communieouders van basisschool Lahrhof aan de 

beurt. Het plan voor deze avond is uiteraard eerder voorbereid. Het is 

de tweede inhoudelijke ouderavond, die - zoals meestal - het thema 

‘geloofsopvoeding’ aan de orde stelt. Daarbij richten we een 

boekentafel in met kinderbijbels die ingezien kunnen worden en het 

jaarthema krijgt aandacht met een kijktafel (zie foto). Een kijktafel 

kun je thuis ook maken, het brengt ouders misschien op een idee om 

ook iets dergelijks met de kinderen te doen, rond welk thema dan 

ook. Er moeten vanavond dus nogal wat spullen mee naar de 

parochie, die ik alvast klaarzet. Maar eerst is er vanmiddag om twee 

uur nog vergadering met de stuurgroep diaconie over een aantal 



 

lopende zaken: de Amnesty-tafel, de actie voor de Voedselbank, de 

stand van zaken bij het Kruispunt en bij HiP. Aansluitend maak ik 

thuis eerst de notulen van dit overleg en  

stuur deze alvast rond. 

Tegen kwart voor zeven is het dan weer tijd 

om naar Sittard te gaan. Ouders weten vóór 

de eerste inhoudelijke ouderavond niet 

goed wat ze ervan kunnen verwachten. 

Maar het gesprek blijkt meestal heel 

waardevol voor beide kanten. De 

ouderavonden duren van acht tot half tien, maar 

vooraf zullen stoelen, tafels en dergelijke klaargezet en koffie en thee 

gezet moeten worden. En na afloop moet er natuurlijk worden 

opgeruimd en nagepraat. Ouders wassen meestal wel af. Om half elf 

ben ik weer thuis. 

 

Dinsdagochtend is de liturgiebijeenkomst gepland voor de 

werkgroepen die te maken hebben met de organisatie van de 40-

dagentijd. Als voorzitter van de werkgroep liturgie ben ik hiervan 

ook de voorzitter. We denken met tien mensen na over een thema en 

een Vastenlied, bespreken mogelijkheden voor een liturgische 

schikking en allerlei organisatorische zaken rond bepaalde vieringen. 

Aansluitend heb ik nog overleg over de liturgievoorbereiding voor de 

vieringen in het Carnavalsweekend. Daarna stuur ik de agenda rond 

voor de bijeenkomst van de Pastoraatgroep a.s. donderdag. En ’s 

avonds weer een ouderavond, nu voor de communieouders van de 

Sjtadssjool.  

 

Woensdagochtend ben ik elders werkzaam. Op woensdagmiddag 

kom ik naar het kerkzaaltje om liedjes te oefenen met de 

communicantjes van de Sjtadssjool. De zanglessen voor deze 

kinderen worden buitenschools door ons georganiseerd. Het liefst zou 

ik hiervoor iemand anders inschakelen, maar als dat niet lukt moet ik 

het zelf doen… De kinderen zijn wel druk, maar zingen gelukkig 

graag en enthousiast. In de avond is de voorbereiding gepland voor 

de witte donderdagviering van het 1e communieproject. Dat heeft 

weliswaar nog tijd genoeg, maar tijdig beginnen vind ik prettig, zeker 



 

omdat het niet altijd gemakkelijk is om geschikte vergaderdata te 

vinden in de agenda’s van drukbezette ouders.  

 

Donderdagochtend in de even weken is altijd de vaste vergadertijd 

voor de Pastoraatgroep. O.a. de eerste voorbereidingen voor het 

jaarverslag en de jaarvergadering (1 mei, foto hiernaast) komen daar 

deze keer aan de orde. Donderdagmiddag is weer voor mijn andere 

werkkring gereserveerd. 

  

Op vrijdag werk ik om te beginnen thuis aan de agenda voor de 

CCWG (communiewerkgroep) die volgende week vergadert, maak ik 

een afspraak met de kapelaan, en begin ik aan de overweging die ik 

volgende week zaterdag in de ‘eigen viering’ van de vormelingen ga 

houden. ’s Middags naar Limbricht om met ons ensemble de liedjes 

te oefenen voor de Taizéviering van volgende week dinsdag. Een 

mooie meditatieve weekafsluiting, waarna ook deze keer weer een 

vrij weekend volgt. 

 

Tot slot 

 

En na de beschrijving van deze ‘voorbeeld’-werkweek tot slot dit... 

Met name de eerste maanden van 2019 met piekbelasting vanwege 

het samenvallen van diverse werkzaamheden zijn mij niet 

meegevallen. Zoekend naar een goede balans tussen werk en privé is 

mijn conclusie desondanks dat ik het werk in de parochie heel graag 

nog lang wil voorzetten. Dit is toch echt het werk waar mijn hart naar 

uitgaat!  

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 
 


