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Broeders en zusters in Christus,
Vandaag vieren wij het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer, vroeger geheten Driekoningen.
Drie wijzen kwamen op kraambezoek bij de kleine Jezus die daar in een kribbe lag en vertroetelt werd
door zijn twee blijde ouders Jozef en Maria. De wijzen brachten gaven mee in de vorm van wierook,
mirre en goud. Al het moois en goede wat je iemand kan schenken. Jezus groeide op als elke normale
jongen, maar had ons iets moois te brengen, de Liefde van Christus voor de mensheid.
Met deze liefde behept proberen wij allen ons geloof, onze kerk en parochie in stand te houden en uit
te dragen.
Het afgelopen jaar is relatief rustig geweest kunnen wij wel stellen. Soms is dat ook prettig om een
aantal zaken beter te kunnen ordenen. Ordening geeft overzicht, inzicht en rust.
Ons parochianen bestand blijft redelijk gelijk. Echter zien wij steeds meer forensparochianen. In deze
tijd gaat men naar een viering die men aanspreekt. Daarnaast gaat niet iedereen meer elke zondag de
eucharistie ontmoeten. Ja, u hoort het goed, ontmoeten zeg ik. Want in elk Rooms Katholiek
kerkgebouw is Christus in het Tabernakel aanwezig. Bij een viering onder leiding van een parochiaan
staat Christus steeds centraal. Aanbidding mogen wij niet vergeten. Daarnaast geeft u elkaar liefde in
ontmoeting van elkander in Christus.
Ja, lieve mensen Christus is er voor u, ontmoet Hem als het mogelijk is!
Zo werden 60 kinderen gedoopt. Deden 12 kinderen hun eerste H. Communie in de Kruisvinding en 9
kinderen in de St Bavo. Twee volwassen werden gevormd in de Kruisvinding en 7 volwassen gevormd
waarvan zelfs 6 voorafgaand het doopsel ontvingen in de St. Bavo. Tot blijdschap was er sinds jaren
een kerkelijke huwelijks inzegening in de Kruisvinding.
Kerkelijk hebben bij de St Bavo 17 en bij de Kruisvinding 11 parochianen zich laten begeleiden bij hun
overlijden.
Zo hebben er diverse acties plaatsgevonden in beide parochies. Actie Flores met een opbrengst van
2700 euro, actie schoenendoos met 105 dozen en de tweedehands kledingbeurs met een opbrengst
van 1200 euro. Dit is een geweldig resultaat!
Zoals u weet bezit de Parochie H. Drie Eenheid een “buiten” in Oosterhout. Het beheer is afgelopen
jaar verzelfstandigd, in een Kerkelijke Instelling genaamd “Kamphuis Ahoy”. Het bezit blijft volledig
eigendom van de parochie. Door de verzelfstandiging kan de diaconale opgave van het kamphuis
worden geëffectueerd op lange termijn. De Bisschop van Rotterdam waardeert dit zeer.

- 1 - van - 3 -

Op Pastoraal gebied zijn er wel enkele hoofdbrekens. De druk op het team van paters Spiritijnen is
thans erg groot. Oorzaak is vertrek, ziekte en de nieuw in te werken pater Francois. Hierdoor heeft
het kleine team veel te doen en kunnen niet overal alle vieringen verzorgd worden. Hun inzet is hoog
en zij proberen telkens, echter alles. Maar er zijn grenzen. Zo is er om de continuïteit in vieringen in
de hoofdkerken te waarborgen het aantal vieringen in de Kapel aan de Steenplaat tijdelijk
teruggebracht. Wij allen zijn de paters erkentelijk voor hun grote dienstbaarheid.
Het kerkbestuur maakt zich dan ook zorgen omtrent de pastorale bezetting. Het lukt allemaal nog net
maar, het is broos. Laten wij allen bidden om versterking.
In het gebied van de personele unie was nog een kleine gemeenschap van de Zusters Augustinessen
van Heemstede. De laatste twee zusters zijn teruggekeerd naar hun moederhuis. Wij missen nu het
bijzondere geluid van de mandoline dat een van de zusters beoefende tijdens vele vieringen. Wij
danken de zuster voor hun inzet jaar in, jaar uit, in de parochie en de medemens.
De parochie H. Drie-Eenheid is afgelopen jaar getroffen door een grote looddiefstal. Helaas valt de
diefstal niet onder de dekking van de kerkelijke verzekering, want er is geen sprake van braak. Herstel
vindt in kleine stukjes plaats, daar het anders niet is op te brengen uit de inkomsten. Schade 15
duizend euro.
De parochies van de personele unie zijn gedreven kerkgemeenschappen. Door deze gedrevenheid
kunnen wij gelukkig veel aan, echter de bestaande vrijwilligers worden ouder en wordt het voor hen
soms ook iets te veel. Voor het vrijwilligerskader hebben wij diverse mensen nodig. In het bijzonder
doen wij een beroep op jongeren. Zij hebben een andere inbreng in de kerk. Wij hebben nodig zoal:
kosters, redactieleden voor MMM, secretariaatsmedewerkers, technische lieden en een secretaris
voor het kerkbestuur. Wellicht zit er iets voor u tussen? Meldt u zich dan s.v.p. aan!!
De financiën van beide parochies laat te wensen over. Grote uitgaven van bijvoorbeeld herstel aan
het gebouw of vervanging van goederen kan nauwelijks worden uitgevoerd. Ondanks de
aantrekkende economie zien wij dit niet terug in de collecte of in uw bijdrage van de Actie
kerkbalans. Als de kerk u lief is, draag dan bij. 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.
Met uw bijdragen kunnen wij de meest normale en noodzakelijke dingen doen, zoals elektra en
warmte betalen, kaarsen kopen voor het altaar, gemeentelijke heffingen betalen etc. Met uw
bijdrage kunnen wij in de toekomst verder, dat wilt u toch graag?
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Vorig jaar heb ik verteld dat wij in 2017 zouden gaan pinnen in de kerk, weet u nog? Ja, ik heel goed.
U zult wel denken waar blijft dit. Nu er zijn een tweetal redenen dat dit niet is gerealiseerd. 1)
Technisch zijn er enkele hobbels i.v.m. bereikbaarheid in grote gebouwen en de aanpassingskosten.
2) Per pintransactie zijn de transactiekosten erg hoog. De wens om te gaan pinnen bestaat bij
meerdere kerken en er wordt thans gekeken om door collectiviteit de transactiekosten te
verminderen. Zodra meer bekend is, hoort u van mij.
In het afgelopen jaar is de patroonheilige van de federatie de Heilige Maria Magdalena verhoogd van
gedachtenis tot feest op de universele liturgische kalender. De feestdag is 22 juli en dit mag best
gevierd worden.
In het bisdom Rotterdam is uitgebreid stil gestaan, dat 150 jaar geleden de Martelaren van
Gorinchem zijn heilig verklaard. Zo zei Mgr. Van den Hende: “Met hun dood is het geweld niet uit de
wereld verdwenen. We zien ook nu dat mensen worden bedreigd, kerken en huizen worden
gebombardeerd. We kunnen niet ons hart sluiten voor de martelaren van nu.”
Afgelopen 13 oktober vond 100 jaar geleden het zonnewonder in Fatima plaats. De H. Maagd
vertelde aan drie zienertjes haar zorgen over o.a. de belediging van Christus. De woorden van de H.
Maagd zijn helaas nog steeds actueel. De Heilige vader heeft op het eeuwfeest twee van de drie
zienertjes, Jacinta en Francisco Marto welke aan de Spaanse griep zijn overleden heilig verklaard.
Om de vreugde in Christus samen te delen biedt het kerkbestuur na de viering een
nieuwjaarsreceptie aan.
Zoals elk jaar, vraag ik in het bijzonder 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
het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer, of te wel Driekoningen, een Zalig Nieuwjaar!

C.R. van ’t Westende Meeder
vice-voorzitter parochie H. Drie-Eenheid en parochie OLV v Lourdes
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