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Nieuwjaarstoespraak 
Claudius van ’t Westeinde Meeder 
 
Dierbare parochianen, 

In de afgelopen tijd is er in de wereld veel 
geschied; ik houd het echter alleen bij de 
kerkelijke aspecten als u het goed vindt. 

Zijne Heiligheid, onze paus Franciscus I 
schildert de kerk anders af dan velen gewend 
zijn. Door zijn uitspraken en handelen 
worden de kerkelijke waarden anders 
belicht. Deze waarden zijn niet anders maar 
krijgen een eigentijdse uitleg. Zij die de kerk 
niet kennen krijgen hierdoor een positiever 
beeld van onze Heilige Rooms Katholieke 
kerk. 

Er worden in de RK-kerk ook fouten begaan; 
diezelfde kerk echter is bereid om diep, diep 
door het stof te gaan. Zo heeft de paus ook 
het afgelopen jaar van Barmhartigheid 
geopend. Men hoeft niet naar Rome, maar 
kan zelfs naar de Basiliek in Schiedam gaan 
voor diep berouw van daden en zonden. De 
bereidheid van de mens om te biechten ten 
overstaan van het gelaat van Christus maakt 
de mens mooier en dit straalt af op anderen. 
Hierbij roep ik u allen op om gebruik te 
maken van het gebaar welke Christus door 
zijn Kerk biedt. 

Zoals u weet heeft de bisschop een besluit 
genomen over de ontwikkelingen in de 
parochies binnen de Federatie Maria 
Magdalena. Dit houdt in dat de parochies 
OLV van Lourdes, H. Drie-Eenheid en 
Emmaüsgangers gaan fuseren. De parochies 
St. Joris en St. Augustinus blijven nog tijdelijk 
zelfstandig binnen de federatie. 

De bestaande besturen van de 
fusieparochies worden opgeheven en er 
komt een nieuw bestuur voor de drie 
voormalige parochies. 

 

De bisschop gaat aangeven wanneer wij met 
dit proces gaan beginnen. Wij verwachten 
dit jaar hiermee te starten. 

Indien men deel uitmaakt van een groter 
geheel houdt dit ook verplichtingen in van 
afdrachten aan het bisdom en de federatie 
waartoe men behoort. U krijgt daar ook veel 
voor terug. Denk aan priesterlijke bediening, 
uw parochieblad etc. Deze afdrachten zijn 
door de parochie OLV van Lourdes nog niet 
allen voldaan. De parochie H. Drie-Eenheid 
heeft zijn verplichtingen volledig voldaan tot 
2016.  

Vanaf 1 januari dit jaar zijn alle parochies 
verplicht om opening van zaken te geven 
over hun financiën i.v.m. met de nieuwe 
ANBI-wetgeving. De penningmeester van de 
personele unie heeft nog slecht één maand 
om dit inzichtelijk te maken en dit af te 
ronden tot en met het jaar 2015 voor beide 
parochies. Besturen houdt niet alleen in 
goed te beheren en nieuwe initiatieven te 
nemen, maar ook zaken op tijd af te ronden 
en inzichtelijk te maken. Hiermee voldoet 
parochiebestuur aan zijn verplichtingen naar 
u toe. Wij verwachten binnenkort de 
financiële cijfers naar u bekend te kunnen 
maken. 

Wij zijn dankbaar dat door de paters 
Spiritijnen bij onvoorziene omstandigheden 
telkens in assistentie bij de vieringen wordt 
voorzien. Zo hebben wij het afgelopen jaar 
afscheid genomen van pater Charles i.v.m. 
met zijn benoeming tot pastoor. Pater Chima 
hebben wij mogen verwelkomen. Wij als 
bestuur zijn pater Bert van Tol zeer 
erkentelijk voor het tijdelijk vervangen van 
pater Achille. Toch maakt het bestuur zich 
zorgen, want waar zijn de roepingen? Kent u 
ze van de afgelopen 25 jaar? Ik niet uit dit 
parochieel gebied. Laten wij bidden voor 
nieuwe roepingen. 
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Van de parochies Emmaüsgangers, St. 
Augustinus, H. Drie-Eenheid en OLV van 
Lourdes mochten in totaal 13 kinderen in de 
St Bavokerk dit jaar het H. Vormsel 
ontvangen. In de parochie H. Drie-Eenheid 
ontvingen 15 en in de St. Bavo 9 kinderen 
hun eerste H. Communie. Zo waren er een 
zestal nieuw geroepenen tot de Heer. Deze 
personen hebben gelijktijdig de sacramenten 
Doop en/of Communie met Vormsel 
ontvangen. Deze cijfers zijn bemoedigend. 
Gezamenlijk waren er zeer veel dopelingen 
maar vond er slechts een enkel huwelijk 
plaats. De vraag is gerechtvaardigd of 
Christus nog wel deel uitmaakt van de 
eeuwige verbintenis die men met elkaar 
aangaat ten overstaan van God. Gaat u hier 
maar eens over nadenken en maak het 
bespreekbaar in uw omgeving.  

Ook denken wij aan degenen die ons dit jaar 
ontvielen. In onze gezamenlijke parochies 
waren dit 28 dierbaren. 

Dit zijn zomaar wat cijfers. Maar laten wij nu 
onze gedachten eens uit laten gaan naar al 
die levende en overleden personen. U kent 
er vast een aantal van. Bidt voor hen dat zij 
God als baken zullen en blijven zien. 

Dit jaar is de actie “Schoenendoos” een 
geweldig succes geworden. Corrie, weer 
geweldig gedaan. Ruim 139 kinderen werden 
verrast op veel plaatsen ver van ons 
vandaan. Geweldig!  

Op 17 mei mocht Mgr. Van der Hende de 
Jongerendag leiden in de St. Bavokerk. Ruim 
100 jongvolwassenen hebben zich laten 
inspireren door de bisschop. 

In de parochie H. Drie-Eenheid heeft de 
charismatische gebedsgroep “Heilighart Van 
Jezus” haar 25-jarig bestaan gevierd.  
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Elke zaterdag wordt er gebeden en dat al 
ruim 25 jaar. In een mooie Eucharistieviering 
is hier op een zaterdag bij stil gestaan.  

In ons buitenhuis Kamphuis Ahoy is gestart 
met de bouw van de twee nieuwe 
vakantiehuisjes. De fundering, 
staalconstructie en kalkzandsteenmuren zijn 
inmiddels gereed. In het voorjaar worden 
deze twee vakantiehuisjes casco opgeleverd. 
Wij zoeken nog vrijwilligers om mee te 
helpen met afbouwen.  

In de Kruisvindingkerk danken wij de heren 
Wil van de Pluijm en Joop Faasen voor hun 
tomeloze technische inzet. Zij gaan wat meer 
aards werk verrichten en niet meer hoog op 
ladders en in goten balanceren. Chapeau 
voor hun inzet. 

Sinds eind oktober is er binnen de federatie 
een nieuw federatieblad, geheten Maria 
Magdalena Magazine. Hierdoor krijgt u 
makkelijker federatief  breed informatie over 
onze samenwerkende parochies. Zo kunt u 
nu bijvoorbeeld makkelijker de mistijden van 
deze kerken vergelijken om toch nog naar de 
H. Mis te kunnen. 

 

Naast het jaar van Barmhartigheid vieren wij 
het 60-jarig bestaan van ons bisdom met 
speciale aandacht voor de patroonheilige, 
diaken Laurentius. Zijn daden van liefde en 
geloof komen op een inspirerende wijze bij 
elkaar. Het zou geweldig zijn als u zich hierin 
verdiept. 

Tot slot dankt het kerkbestuur u in het 
vertrouwen dat u stelt in ons. 

In vol vertrouwen dat u uw parochie steunt 
met uw ruimhartige gave en het kerkbestuur 
met uw gebed wens ik u alle goeds voor 
uzelf, uw familie en uw vrienden. 

 
Mag ik u wensen  

een Barmhartig en Gezegend 2016. 

 


