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Van het Bestuur
Ondanks de coronatijd heeft het bestuur van de SPD niet stilgezeten.
In het jaar dat bijna ten einde is, hebben wij ons intensief betrokken
gevoeld en beziggehouden met de toekomst van onze parochie.
Centraal staat de vraag, of kerkbestuur en SPD samen in staat zijn, om
ook de komende jaren voldoende middelen te behouden voor onze
pastoraal werker.
Daarbij hebben wij ook het voortbestaan van ons kerkgebouw
betrokken omdat alleen vanuit een integrale benadering een antwoord
te geven is op deze vraag. Het bestuur van de SPD heeft de afgelopen
maanden een tweetal notities opgesteld en voorgelegd aan het
kerkbestuur:
1.
paroch
;
vindt u als link op de pagina van de SPD.
2.
;
vindt u als link op de pagina van de SPD.
Wilt u de documenten liever op papier hebben omdat u niet
beschikt over een pc/printer, bel dan even met Henk Bruns tel.
0649959288
In de eerste notitie is een plan uitgewerkt waarbij een deel van het
kerkgebouw plaats maakt voor zorgwoningen. Het geld dat dit
oplevert (bijdrage investeerder en aanzienlijk lagere exploitatielasten)
wordt gebruikt om de parochie weer met een positieve exploitatie te
laten draaien en de pastoraal werker te betalen. Er blijft een
behoorlijke ruimte behouden voor onze vieringen en bijeenkomsten.
Er is al positief contact met een geïnteresseerde investeerder.
De tweede notitie is een plan om het intensieve proces dat we de

komende jaren gaan doorlopen goed te communiceren met alle
parochianen. Immers draagvlak is de basis voor de toekomst van onze
geloofsgemeenschap die we graag overeind willen houden.
De notities zijn aangeboden aan het kerkbestuur en dus ook aan onze
nieuwe pastoor/deken die een belangrijke stem heeft. Zij staan zeer
positief tegenover de inhoud van de beide notities.
Wij zijn natuurlijk benieuwd naar uw reacties op beide voorstellen.
Het liefst horen we van u via de mail (info@spdvrangendael.nl).
Wij hopen ook dat er parochianen zijn die bereid zijn om met ons in
een werkgroep het project over onze gezamenlijke toekomst verder uit
te werken.
Onze bedoeling is om zo een belangrijke stap voorwaarts te zetten naar
het behoud van onze parochie, geloofsgemeenschap en kerkgebouw.
De financiën van de SPD zijn de basis voor het behouden van onze
pastoraal werker. De afgelopen tientallen jaren hebben aangetoond hoe
belangrijk de pastoraal werker is voor de continuïteit van onze mooie
parochie en voor de begeleiding van de vele vrijwilligers(groepen).
Wij hopen dat u samen met ons de SPD structureel in staat blijft
stellen om dit ook de komende jaren waar te kunnen maken.
2020 was een heel vreemd jaar en ook de kersttijd zal anders zijn door
de beperkingen die we allemaal ervaren.
We hopen dat in 2021 Corona niet meer zo nadrukkelijk ons leven
bepaalt.
Een zalig kerstfeest en vooral een gezond 2021.
Namens de Stichting Pastorale Dienstverlening,
Robert van Lanschot (voorzitter)
Klaas de Jong (secretaris)
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Van september tot half maart verloopt alles in de parochie
betrekkelijk normaal, het communie- en vormselproject worden
opgestart, elke week zijn er weekendvieringen. Er zijn
vergaderingen, Advent en Kerstmis worden voorbereid. Het nieuwe
Advent voorafgaand aan 2020 in, niet
wetend dat het vertrouwen in het jaar dat
komt op een bepaalde manier behoorlijk op
Op 11 maart is er nog communieles en
zangles voor de communicantjes. Het
weekend daarop is de kerk gesloten en
worden alle bijeenkomsten afgelast.
Vanaf half maart
Van half maart tot september is vanwege
Covidvieringen worden afgelast vraag ik de predikant van dienst van die
week, om de overweging via mail naar mij te sturen voor een
weekendmailing, om te beginnen naar de contactpersonen en via
hen naar de vrijwilligers van wie we de eop 21 maart kan niet doorgaan. De liturgieboekjes voor die viering
blijven gedrukt en wel in de doos, tot september zo blijkt later. We
denken na over wat nog wel kan, en stellen uit wat niet meer kan
vanwege de lock-down. Elke week vindt een nieuwe mail de weg
naar de vrijwilligers en iets later ook naar andere parochianen.
Onze pastoor wordt begin april in het ziekenhuis opgenomen. Het
parochiecentrum is dicht en tijdelijk niet bemand. Vanaf die tijd
loopt de bereikbaarheid van de parochie grotendeels via mij.
Uitvaarten mogen in een woord- en gebedsdienst - waarin ik voorga

- met maximaal 30 personen die ruim afstand houden plaatvinden in
besloten kring. Er kan vanwege het Coronavirus geen communie
worden uitgereikt. Soms zijn er enkele uitvaarten vlak na elkaar,
dan is er heel veel werk, maar ook zijn er rustigere periodes omdat
veel activiteiten niet kunnen doorgaan. Parochianen ontvangen een
Paasbrief vanuit de parochie. En ik vind het fijn te kunnen
participeren in de initiatieven die leiden tot een opname van een
Paasviering en een gestreamde Pinkstervigilieviering, die dus beide
via de computer te volgen zijn.
Als onze pastoor vanwege gezondheidsredenen zijn ontslag moet
indienen breekt ook op ander gebied een onzekere tijd aan. Begin
juni zijn er weer kerkdiensten mogelijk, om te beginnen slechts met
30 kerkgangers (vanaf juli 100), en bereiden we ons voor op deze
nieuwe start van de vieringen. Maar gezien het feit dat er geen
priester is om voor te gaan krijgen we hiervoor ongevraagd hulp
vanuit de binnenstad. De manier waarop dit gaat is onverwacht en
zorgt voor veel commotie en extra overleg en telefoontjes. Hoewel
er weer communie mag worden uitgereikt wordt ons niet toegestaan
om woord- en communiediensten te houden. Op zondag komt een
priester uit de binnenstad voorgaan in de eucharistie en op
zaterdagavond is er telkens een woord- en gebedsdienst door
lekenpredikanten van de parochie; gemiddeld eens per vier weken
ga ook ik daarin voor. We missen in de parochie de eigenheid die
we gewend zijn in de eucharistievieringen en die de gemeenschap
bindt. Uit een enquête die ik parochianen voorleg via de
weekendmailing blijkt duidelijk dat de gemeenschap
noodgedwongen splijt in twee groepen: degenen die het ontvangen
van de communie het meest wezenlijk vinden komen op zondag,
degenen die de eigenheid het meest belangrijk vinden komen op
zaterdag.
Op 15 juli is er dan een informatiebijeenkomst voor parochianen en
betrokkenen bij de parochie om de stand van zaken toe te lichten.
Pas na 19 juli, de komst van de nieuwe deken, zal werkelijk overleg
over de toekomst van onze parochie mogelijk zijn, zo wordt

is en ik ook in 2021 nog werkzaam zal kunnen zijn in de parochie,
zij het dat het aantal betaalde uren per week dan zal worden
teruggebracht van 18 naar 10.
En nog een belangrijk punt in de komende tijd is dat ik vanaf begin
november vanwege een heupoperatie en revalidatie een tijd afwezig
zal zijn. Maar daarna ga ik graag weer aan de slag met vanwege de
urenvermindering een aangepast takenpakket. Het is fijn om de
geloofsgemeenschap van Vrangendael nog een tijd van dienst te
kunnen zijn.
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
- H. Joseph
duidelijk. De eerste kennismakingsgesprekken met deken Rob
Merkx, die nu onze waarnemend pastoor is, vinden inmiddels
plaats. We zullen, denk ik, moeten zoeken naar mogelijkheden die
toekomstbestendig zijn en die ook passen bij meer samenwerking
met de binnenstad. In het communieproject is dit al enkele jaren het
geval. Eind augustus maken we ons op voor de uitgestelde 1e
communieviering die in september met kapelaan van der Wegen en
mij als voorgangers zal gaan plaatsvinden.
Tot slot
Nog een onzekere factor speelt mee dit jaar. De financiële situatie
(van de Stichting Pastorale Dienstverlening en van de parochie)
heeft ertoe geleid dat ik meende op zoek te moeten gaan naar een
nieuwe baan. Uiteindelijk ziet het er naar uit dat dit nog niet nodig

Recente aanvulling
Na enkele spannende weken gaat de operatie nog door, of wordt
er uitgesteld vanwege steeds meer Coronabesmettingen ben ik op
2 november toch geopereerd. Ik heb nu ook links een nieuwe heup
gekregen en herstel naar tevredenheid. Op dit moment, bijna vier
weken na de operatie, staat revalideren nog op nummer één, maar ik
neem wel al deel aan het overleg van de Pastoraatgroep, kan volgen
hoe het de parochie vergaat, en maak in samenwerking met anderen
plannen rond het opstarten van het communie- en vormselproject.
De hoop en verwachting is dat ik in 2021 mijn werkzaamheden
weer volledig kan doen.
Alle goeds voor u allen!
Elly Bus-Linssen

