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Waarde broeders en zusters in Christus,
Het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer vieren wij vandaag. De Introïtus luidt als volgt: Zie, Hij
komt, de Heer die hoog verheven is. Hij bezit het koningschap, de macht en de heerschappij, Zo
vieren wij vandaag de openbaring van Gods eniggeboren zoon aan alle volkeren der aarde. Deze
openbaring zet heden ten dagen velen in vuur en vlam, zo ook u. Want u komt naar de kerk om dit
feest in gemeenschap van Christus met elkaar te delen.
De gemeenschap van uw parochie is bij velen een belangrijk gegeven in het leven. U helpt elkaar en
ondersteunt elkaar, velen dienen de kerkgemeenschap of zetten zich in, in de parochie en de wijk.
Door dit alles stralen wij Gods liefde uit.
Het voorbije jaar is onrustig begonnen en rustig geëindigd. Beide parochies leden onder de januari
storm. Bomen vielen om bij de St Bavo kerk en troffen de achterzijde van de pastorie. Relatief een
kleine schade. De H. Kruisvindingkerk werd nog net niet omvergeblazen maar de pannen vlogen in
het rond. Tot zelfs de kerktoren bleef niet gespaard. Het heeft enkele weken geduurd om alles in
beide parochies weer hersteld te krijgen en is door vrijwilligers goed begeleid. Gelukkig zijn beide
parochies goed verzekerd maar het kost veel energie om alles in orde te krijgen.
Het kerkbezoek blijft redelijk stabiel. Natuurlijk zien wij periodes met minder kerkgangers maar dit is
vroeger ook geweest. Dus niets nieuws onder de horizon. Goed is te ervaren dat er ongemerkt steeds
meer jongeren af en toe de weg naar de kerk weten te vinden. Zo melden zich nog telkens mensen
aan om katholiek te worden. Het afgelopen jaar waren er minder uitvaarten. Dit wil niet zeggen dat
er minder parochianen zijn overleden. Het kerkbestuur ziet met lede ogen aan dat trouwe
parochianen uiteindelijk niet kerkelijk worden begraven. Vaak wordt er van een kerkelijke uitvaart
afgezien, omdat de familie aangeeft weinig betrokken te zijn met de kerk of omdat ze zeggen weinig
met geloof of het katholieke geloof te hebben. We vragen ons dan wel af of er dan wel voldoende
respect getoond wordt voor de levensovertuiging van de overledene. Juist het samenkomen om te
zingen en te bidden en de kerkelijke rituelen te beleven kan velen tot steun zijn in die moeilijke tijd.
Zo ontvingen 7 kinderen de eerste H. Communie in de H. Kruisvindingkerk en 13 kinderen in de St.
Bavo. Gezamenlijk werden er 81 kinderen gedoopt. In de Kruisvinding en de St. Bavo werden elk vier
volwassen gevormd waarvan vier tevens het H. Doopsel ontvingen. Zowel in de St. Bavo als in de H.
Kruisvinding werd er een Kerkelijk huwelijk ingezegend.
Kerkelijk hebben bij de St. Bavo 7 en bij de Kruivinding 10 parochianen zich laten begeleiden bij hun
overlijden.
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Op Pastoraal gebied is er wel het nodige gebeurd. Pastoor Wijnen kan moeilijk nee zeggen en
probeert telkens in te springen als het kan. Waarvoor lof. Binnen het pastoraal team zijn vertrokken
pater Bert van Tol, pater Jean-Luc en pastoraalwerker Ton Halin. Pater François doet zijn best om in
te burgeren. Pater Chima heeft na een periode van ziek zijn, gelukkig de draad weer opgepakt. Op het
einde van het jaar werden wij verrast met de komst van pater Urbanus die het team spoedig komt
versterken.
De Kerkelijke Instelling “Kamphuis Ahoy”. Doet het gelukkig goed na de verzelfstandiging in
uitsluitend beheer. De nieuwe vorm van bestuur en beheer draagt bij tot een goede exploitatie en
consolidatie naar de toekomst.
In beide parochies zijn de vrijwilligers bedankt door het kerkbestuur in de vorm van een vrijwilligers
bijeenkomst. Hierdoor hebben ook vele vrijwilligers elkaar getroffen die elkaar anders doordeweeks
niet zien, maar alleen horen over hun taak in de parochiegemeenschap. Zonder uw inzet zou uw
parochie niet zo draaien. Vele parochianen vinden alles gewoon zo als het gaat, maar dit is niet zo.
Een heel team van mensen zorgen voor allerlei zaken. Van het opzetten van de kerststal tot het
schoonmaken van de kerk. Van secretariaatswerkzaamheden tot H. Communie rondbrengen bij
zieken etc etc. Er zijn zoveel prachtige taken binnen Gods gemeenschap. De parochie heeft nog
steeds vrijwilligers nodig. Stelt u zich beschikbaar, al is het maar een uurtje per week. U maakt er
velen zo blij mee en u dient uiteindelijk zelf uw Heer. Weet u mensen, maak hen erop attent. Samen
dingen doen is zoveel leuker in het leven.
De financiën zijn een belangrijk onderdeel van het voortbestaan van een parochie. Om deze beter
gestructureerd te hebben, heeft het kerkbestuur een administrateur aangetrokken die de
boekhouding doet, begrotingen en de jaarstukken maakt voor beide parochies. De financiën van
beide parochies laten het afgelopen jaar een iets beter beeld zien. Grote uitgaven van bijvoorbeeld
herstel aan het gebouw of vervanging van goederen is niet mogelijk. De stijgende kosten door de
aanjagende economie en het gelijk blijven van de kerkbijdragen zorgen voor een financieel drukkend
effect. Je zou toch verwachten dat er iets meer binnen zou kunnen komen? Maar helaas moeten wij
anders melden. Lieve parochianen houdt u uw kerkbijdrage nog eens tegen het licht. Binnenkort start
de Actie kerkbalans! De kans voor u om iets meer te geven. 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 niet mogelijk
zijn, draag dan af en toe iets meer af in de collecteschaal.
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In 2017, 2018 en nu in 2019 vertel ik weer over pinnen in de kerk. Ik kan u zeggen dat in de H.
Kruisvindingkerk in de tweede helft van dit jaar er een wifi-verbinding komt om het pinverkeer
mogelijk te maken. U zult zich afvragen waarom heeft dit zo lang geduurd. Er zijn vele technische
problemen en financiële hobbels. Bij elke transactie dienen er ook kosten vergoed te worden en deze
waren tot nu toe niet in verhouding. Daar er nu meer maatschappelijk vraag is naar niet dagelijkse
pinbetaling is de kostenvergoeding op een aanvaardbaar niveau gekomen. Er zal een projectgroep
worden gestart om dit te begeleiden. Slaagt de proef dan zal dit ook in de St. Bavokerk geschieden.
In 2019 bestaan in beide parochies de ritmische koren 50 jaar. De parochie H. Drie Eenheid, mocht
afgelopen jaar het nieuwe gemeentelijk monumenten schildje aanbrengen. Deze is door een
vrijwilliger onthult tijdens de vrijwilligersdag. Een kroon voor Gods aanwezigheid in Rotterdam Zuid.
Daarnaast bestond zangkoor DCBO 90 jaar.
In beide parochies zijn er verschillende grandioze acties geweest zoals de kledingbeurs, de actie
schoenendoos en de boodschappenwagens in de vaste actie.
Binnen de Federatie hebben wij ook twee priesterfeesten mogen vieren. Het 50 jarig priesterfeest
van Willem Froger en het 70 jarig priesterfeest van Piet van Reisen.
Tot slot:
Om de vreugde in openbaarwording van Jezus onder de mensen te vieren biedt het kerkbestuur na
de viering een nieuwjaarsreceptie aan.
In het bijzonder 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.

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