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Van het Bestuur 
 

Het bestuur van de SPD heeft ondanks de vele beperkingen door 

corona zich ook het afgelopen jaar intensief beziggehouden met onze 
gezamenlijke toekomst. Zoals we al vorig jaar aangaven lopen de 

middelen van de SPD terug en zullen er een aantal maatregelen 

getroffen moeten worden om ons kerkgebouw en onze 

geloofsgemeenschap ook de komende jaren in Sittard-Oost overeind 
te houden. Hiervoor hebben wij een aantal beleidsdocumenten 

geschreven die inmiddels breed gedragen worden.  

 

• “Visiedocument doorontwikkeling van kerkgebouw en 

parochiegemeenschap Christus Hemelvaart/St. Joseph”; 

• “De route naar de toekomst” 
 

Als u deze documenten nog eens wilt teruglezen, kijk dan op de 

website van de parochie, klik op de homepage links op de knop SPD 

en vervolgens op de link naar de documenten.  
 

Inmiddels is er een regiegroep geformeerd bestaande uit leden van 

het KB, SPD en onze koster. Na diverse gesprekken met het 

management van Zowonen wordt op dit moment een voorstel door 
Zowonen uitgewerkt dat in het voorjaar van 2022 aan ons wordt 

voorgelegd. Het kerkgebouw zal kleiner worden, er komen 

zorgwoningen op het terrein en mogelijk samenwerking met andere  
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instanties. De eerste resultaten zullen in het voorjaar met u gedeeld 

worden.   

Naast deze positieve ontwikkelingen hebben wij gesprekken gevoerd 
met onze pastoor en het KB aan de hand van de notitie “Belangrijkste 

pijlers van de toekomstvisie van de parochie Vrangendael” omdat we 

ons zorgen blijven maken.  

In deze notitie hebben wij een viertal belangrijke pijlers beschreven 
die onlosmakelijk met elkaar verbonden en medebepalend zijn voor 

onze toekomst.  

Kort samengevat staat in deze notitie: 

 
1: fysieke pijler 

Doelstelling: 

Een toekomstbestendig gebouw realiseren waarin de 

geloofsgemeenschap kerkelijke vieringen kan houden en diaconale 
bijeenkomsten 

 

2: financiële pijler 

Doelstelling: 
Een sluitende en beheersbare exploitatie realiseren voor de komende 

decennia 

 

3: inhoudelijke pijler 

Doelstelling: 

Een geloofsgemeenschap blijven onderhouden en binden zoals die in 

de afgelopen 50 jaar is opgebouwd 

 
Onze geloofsgemeenschap kan ook de komende decennia blijven 

bestaan en gedragen door de parochianen en vrijwilligers mits alle 

inhoudelijk opgebouwde activiteiten van onze geloofsgemeenschap 

in stand blijven.  
Dit houdt in dat in principe niet getornd zou mogen worden aan de 

vele inhoudelijke activiteiten zowel tijdens onze erediensten (vorm 

en inhoud van de eucharistieviering en woord en communiediensten  
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opgezet door de liturgiegroep en begeleid door onze leken 

predikanten en vrijwilligers) en ook de vorm en inhoud van de vele 

nevenactiviteiten  
 

4: ondersteunende en begeleidende pijler 

Doelstelling: 
De professionele ondersteuning en begeleiding van onze 

geloofsgemeenschap zowel inhoudelijk als financieel de komende 

decennia in stand houden 

Om de vele activiteiten op een professionele wijze te kunnen 
continueren is een professionele ondersteuning door de pastoraal 

werker noodzakelijk. De pastoraal werker is het cement tussen de 

vele werkgroepen en activiteiten.  
 

CONCLUSIE 
 

Er is de afgelopen 50 jaar een stevig fundament gelegd door en voor 

onze geloofsgemeenschap. Bovenstaande pijlers zijn verbonden aan 

het fundament en bieden een belangrijke garantie voor de toekomst 
zoals beschreven in de toekomstvisie. Afbreuk doen aan een van de 

bovengenoemde pijlers zal het voortbestaan van onze 

geloofsgemeenschap in gevaar brengen. 
 

Zoals u kunt lezen blijven wij als bestuur de vinger aan de pols 

houden om het nu lopende proces te ondersteunen en waar nodig 

namens al onze begunstigers te beïnvloeden. Het is primair aan het 
kerkbestuur om hierin de leiding te nemen.  
 

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. 
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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. 

Wij hebben nog een kleine voorraad verjaardagskalenders 

beschikbaar met litho’s en teksten van onze overleden pastoor Wiel 

Meertens. De kosten ad € 15 komen geheel ten goede van de 
personeelskosten van de SPD.  Na een berichtje naar 

info@spdvrangendael.nl zullen wij de kalender toezenden. 
 

Namens de Stichting Pastorale Dienstverlening, 

Een zalig kerstfeest en vooral een gezond 2022. 
 

Robert van Lanschot (voorzitter)  

Klaas de Jong (secretaris) 

 
 

 
Jaarverslag pastoraal werker  
  

Inleiding 

 

Dit verslagjaar start op 1 september 2020, de maand waarin de 

uitgestelde vieringen van het Vormsel en de 1e H. Communie 

plaatsvinden. Gelukkig dat dit allemaal eindelijk kan doorgaan!  

Maar iets later zorgen de oplopende coronabesmettingen ervoor dat 
ook het einde van 2020 zeer getekend wordt door beperkingen met 

betrekking tot bijeenkomsten en vieringen. Voor mij persoonlijk is 

dat een periode van revalidatie na een geplande noodzakelijke 

heupoperatie die gelukkig op twee november nog wel doorgaat. Al 
vrij snel kan ik, nu veel vergaderingen via de computer virtueel 

plaatsvinden, vanuit huis weer gedeeltelijk actief zijn voor de 

parochie.  
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Vanaf januari 2021 

 

Vanaf januari ben ik weer volledig aan het werk. Wel is het zo dat 

door de financiële situatie (van de Stichting Pastorale 

Dienstverlening en van de parochie) het aantal betaalde uren per 

week dan wordt teruggebracht van 18 naar 12. Er moet gezocht 
worden naar een haalbare combinatie van taken die bij dit aantal uren 

past. Maar nu de eerste maanden van het jaar het communie- en 

vormselproject nog niet kunnen starten is dit aanvankelijk geen 

probleem. Telkens opnieuw wordt daarvan de start uitgesteld. Wel 
kunnen uitvaarten doorgang vinden in kleinere kring en zijn er 

vieringen op zon- en feestdagen waarbij ik één van de voorgangers 

ben. Elke uitvaart vraagt vanzelfsprekend om een zorgvuldige 

voorbereiding en kost uiteraard de nodige tijd. 
 

Ook zorg ik vanaf januari, na het afscheid van Annelies Bergman, in 

ieder geval voorlopig, maandelijks voor de samenstelling van het 

parochieblad, dat nu Deze Maand heet. Deze taak kan onze nieuwe 
gastvrouw die als vrijwilliger werkt en veel minder uren aanwezig is 

niet erbij nemen. Het blad is in het kader van het eigen gezicht van de 

parochie voor parochianen te belangrijk om op dit moment er mee te 

stoppen. 

 
Pas na de meivakantie kunnen de communie- en vormsellessen 

verantwoord starten. Kapelaan Ranil, die sinds het najaar van 2020 in 
Sittard werkt, zou de vormsellessen ook in onze parochie voor zijn 

rekening nemen nu ik minder uren beschikbaar heb, maar kan 

vanwege zijn priesterwijding in Sri Lanka in die periode niet actief 

zijn in Sittard. Ik neem die lessen van hem over. Acht weken, tot aan 
de vormselviering op 10 juli. Ook het communieproject gaat half mei 

beginnen. De communicantjes gaan zich voorbereiden op hun 1e H. 

Communie 26 september 2021. Vanwege de beperktere 

voorbereidingstijd wordt ervoor gekozen het traject iets in te korten  
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en te vereenvoudigen. Het project ‘Door de Poort’ blijft daarbij de 

basis. Maar ik geef uit praktische overwegingen de lessen deze keer  

zelf, met een beetje hulp van een ouder, in plaats van dat ik de ouders 

voorbereid zodat zij de lessen kunnen geven. Er is dit seizoen door 
alle coronatoestanden geen echte communiewerkgroep gevormd, 

maar naast de stuurgroep 1e communie zijn er wel ouders in de weer 

om de kerk eind september mooi te versieren. Er komt veel op de 

kleine stuurgroep neer, maar het lijkt allemaal te gaan lukken. Al met 
al wel een drukke tijd tot aan de zomervakantie van de scholen. Na 

mijn eigen vakantie volgt dan onder andere de voorbereiding op de 

viering van 5 september waarin we tenslotte toch – bijna een jaar 

later dan gepland – echt afscheid kunnen nemen van onze oud-
pastoor Piet Verhagen.  
 

Tot slot 

 

Een jaar is weer voorbij. Dit is het eerste jaar van samenwerking met 
pastoor Rob Merkx en kapelaan Ranil Weerawarna. In alle opzichten 

een ander jaar dan anders. Andere omstandigheden door corona, 

minder uren te besteden, andere mensen, en andere mogelijkheden 

om samen te vieren. Niet altijd gemakkelijk, maar wel de moeite 
waard om er samen het beste van te maken…   
 

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 


