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Beste (oud-)vrijwilliger van de H. Maria Parochie Walcheren, 

 

Nu de tijd is aangebroken dat we weer in grotere groepen mogen samenkomen, willen we u 

uitnodigen voor een vrijwilligersavond. Het zal fijn zijn elkaar weer te ontmoeten. Helaas zit een 

avond waar iedereen bij elkaar is er nog niet in. Daarom nodigen we over meerdere avonden 

groepen vrijwilligers uit. Ook oud-vrijwilligers zijn van harte welkom.  

 

Het doel van deze avonden is om op een plezierige manier het contact te hernieuwen. Ook al 

hebben we ongeveer 300 vrijwilligers in de parochie, we ervaren allemaal dat het aantal 

vrijwilligers minder wordt en het moeilijker wordt om alle functies goed in te vullen.  

Steeds vaker wordt er ondersteuning gevraagd en vervullen vrijwilligers meerdere functies. Dit kan 

niet onbeperkt doorgaan. En we verkeren in een tijd waarin de kerk niet meer de eerste plaats in het 

leven inneemt en het aantal kerkgangers minder wordt. Vandaar dat de draagkracht wat vrijwilligers 

aankunnen steeds meer aandacht vraagt. Het is belangrijk om in de gaten te houden wat we samen 

aankunnen en wanneer het op een gegeven moment teveel wordt. We willen graag voorkomen dat 

iemand overbelast raakt en daarvoor al de nodige signalen worden afgegeven. 

 

Deze avond willen we vooral aandacht geven aan elkaar. En ….vooral ontdekken wie nu de persoon 

is achter “het secretariaat”, “het onderhoud” of wie “de koster” is. We willen alle vrijwilligers die 

lang of kort in de parochie werkzaam zijn, de gelegenheid geven met elkaar in contact te komen, 

zodat we samen stevige schouders krijgen om de parochie te dragen. Deze avond willen we nog niet 

stilstaan bij kritische noten. Heeft u verbeterideeën of zaken waar u moeilijkheden ervaart, schrijf 

deze op en deponeer uw brief tijdens deze avond in de daarvoor bestemde doos. We komen er dan 

later bij u op terug.  

 

Voor deze avond vragen wij u om de pagina in te vullen en mee te nemen naar de vrijwilligers-

avond. We gaan de antwoorden husselen en anderen mogen bij elkaar zoeken welke antwoorden bij 

u horen. Om uw antwoorden zo geheim mogelijk te kunnen houden, vragen we u deze te typen, het 

document uit te printen, het papier in stroken te knippen, en in een enveloppe met uw naam erop 

tijdens de vrijwilligersavond bij ons in te leveren. Wilt u het schrijven in plaats van typen, dat kan 

ook. 

 

Alle vrijwilligers ontvangen komende week een uitnodiging voor één van de avonden op 3, 10 

en 24 november of 1 december 2021 in de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen of op 

17 oktober in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. 

 

U wordt verzocht door te geven of u wel of niet komt via telefoon 0118 412247 op donderdag en 

vrijdag van 9:00 uur tot 11.30 uur of via secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl. Mocht u moeite 

hebben met het vervoer of liever een andere avond willen komen, dan kunt u dit melden bij het 

secretariaat. Wij proberen dan een oplossing voor u te vinden. Mocht u vergeten zijn u op te geven, 

schroom niet, vul uw formulier in en kom gerust ! 

 

Wij kijken uit naar een vrolijke en gezellige avond. 

 

Conny Sijlmans, Corleen Poppelaars, Lisanne Jacobs, Magdalena Pikkaart, Pauline Marteijn 

en Ruud Louwes, werkgroep vrijwilligers H. Maria Parochie Walcheren 


