Nieuwjaarstoespraak
Broeders en zusters in Christus,
Het nieuwe jaar is reeds aangevangen en traditiegetrouw kijken wij terug op wat
er is gebeurd en wat het nieuwe jaar zal brengen. Vandaag vieren wij het
Hoogfeest van de Openbaring van de Heer, vroeger geheten Driekoningen. Drie
wijzen kwamen op kraambezoek en maakten duidelijk dat de kleine Jezus een
bijzondere opdracht in het leven heeft.
In het afgelopen periode is het Heiligjaar van Barmhartigheid afgesloten. Dit extra
heiligjaar werd geopend vijftig jaar na de afsluiting van het tweede
Vaticaansconcilie op de feestdag Christuskoning, Koning van het Heelal. Dit jaar
heeft eenieder impulsen gegeven aan de geestelijke en lichamelijke werken van
Barmhartigheid. Nu na dit jaar gaan vele gesterkt door hernieuwde inzichten,
boete en vergeving gesterkt door hun geloof verder als vernieuwde christen.
In onze parochies hebben de bestaande PCI’s zich geclusterd en zijn overgegaan
tot een Federatieve PCI. Hierdoor heeft deze een grotere kracht en kan de
Barmhartigheid beter tot zijn recht komen.
Naast PCI liefdadigheid kennen wij de actie schoenendoos en het gratis gebruik
door Rita’s reisburo van Kamphuis Ahoy gedurende twee maanden. In december
zijn in beide parochies de kerstpakketten actie succesvol gehouden.
De parochies van de personele unie zijn hechte kerkgemeenschappen. Door
telkens elkaar te ontmoeten delen wij in de vreugde van de Heer en versterken wij
onze gemeenschap. Vele onder u dragen dan ook zorg dat dit mogelijk is. Ieder
doet dit op zijn eigen manier binnen de mogelijkheden die hem/haar ter
beschikking staan. In het afgelopen jaar zijn wij in het vrijwilligerskader nogal

getroffen door het wegvallen van en door ziekte van zeer trouwe parochianen. Dit
wordt gelukkig goed opgevangen maar toont wel onze breekbaarheid aan. Met
een steeds kleiner wordend vrijwilligerskader moet steeds meer worden
gedaan/meer werk worden verzet. Dit drukt zeer zwaar op de functionerende
parochiesecretariaten en andere ondersteunende groepen zoals technische
diensten, kosters, organisten en parochiebestuur.
In de beide parochies hebben wij dringend kerkbestuursleden nodig, technische
mensen voor kleine onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen, mensen die
handig zijn met de computer en zo het secretariaat kunnen ondersteunen. U heeft
toch wel een uurtje of misschien wel twee uurtjes vrij per week voor de kerk?
Dankzij de moderne technieken hoeft dat echt niet altijd op de dag maar kan ook
’s avonds of zelfs bij uzelf thuis gedaan worden. U houdt hiermee uw parochie in
stand en geeft een uiting van Barmhartigheid.
Het is de bedoeling dat in loop van 2017 het pastoraal team wordt versterkt door
pater François van de Spiritijnen. Door deze aanvulling kan de druk bij het
pastoraal team hopelijk iets worden verminderd.
De financiën van beide parochies laat een tekort aan inkomsten zien. Ondanks de
aantrekkende economie zien wij dit nog niet terug in de collecte of in uw bijdrage
van de Actie kerkbalans. Helaas moet ik dit wel benoemen, ik zou liever een
mooier verhaal vertellen maar de realiteit kunnen wij u niet onthouden. Als
parochiebestuur willen wij, nee moeten wij zelfs, dan ook de Actie Kerkbalans
sterk onder uw aandacht te brengen. Wij vragen u om minimaal 1% van uw
inkomen bij te dragen aan uw parochie. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan
begrijpen wij dat ook. Het parochiebestuur gaat zorgvuldig met uw bijdrage om en
zal daarvan ook verantwoording afleggen. Met uw bijdragen draagt u bij aan het
behoud uw parochie. Wij danken u bij voorbaat voor de
medeverantwoordelijkheid die u zo met ons wilt dragen.
Met uw bijdragen kunnen wij de meest normale en noodzakelijke dingen doen,
zoals de lichten laten branden, kaarsen kopen voor het altaar, gemeentelijke
heffingen betalen etc. Met uw bijdrage kunnen wij in de toekomst verder.
Het parochiebestuur heeft geconstateerd dat de tijd ook is veranderd en dat vele
onder u geen kleingeld meer bij zich hebben. U bent gewend om te pinnen. In dit
jaar willen wij, naast de vertrouwde collectie, het pinnen mogelijk maken in de
kerk. Wij zijn hierover in overleg met het bisdom en kijken naar de mogelijkheden.

Financieel is er ook extra geld gespendeerd aan het herstel van de
verwarmingsketel in de Bavo kerk, het herstel van gestolen lood van het dak van
de Kruisvindingkerk en het versnelt aflossen van de lening voor het herstel van de
betonvloeren van de kerktoren van de Kruisvindingkerk.
Op het terrein van Kamphuis Ahoy zijn de twee vakantiehuisjes opgeleverd en in
gebruik genomen tot grote tevredenheid van de eerste gasten. Dit jaar zal alleen
het beheer van Kamphuis Ahoy worden ondergebracht in een nieuwe kerkelijke
stichting. Het Kamphuis blijft volledig eigendom van de parochie H. Drie-Eenheid.
In het kort nog drie parochie feiten:




in beide parochies is er dit jaar veel gedoopt, rond de tachtig personen bij elkaar.
Hiervan waren er enkele volwassendoop;
de Mariakapel in de Sint Bavokerk is door een groep vrijwilligers opgeknapt;
in de Kruisvindingkerk is ‘100 jaar Vreewijk’ door diverse geloofsgemeenschappen
herdacht met als thema ‘Geloven in Vrede’. Gastspreker was Burgemeester
Ahmed Aboutaleb.
Tot slot staat dit jaar in het teken van Onze Lieve-Vrouw van Fatima. De H. Maagd
vertelde aan drie zienertjes haar zorgen over o.a. de belediging van Christus.
Afgelopen jaar werd dit nog eens onderstreept door de moord op een
celebrerende priester in Frankrijk. Het is op 13 october 100 jaar geleden dat het
zonnewonder plaats vond. Laten wij de woorden van Onze Lieve-Vrouw opnieuw
overwegen.
Zoals elk jaar, vraag ik uw gebed voor het pastoraalteam, de
kerkgemeenschappen, de vrijwilligers en het parochiebestuur.

Namens het parochiebestuur
van de personele unie H.
Drie-Eenheid en OLV v
Lourdes wens ik u op de
Hoogfeest van de Openbaring
van de Heer, of te wel
Driekoningen, een Zalig
Nieuwjaar.
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