Geachte parochianen,
Een jaar verder, een jaar waarbij we als geloofsgemeenschap onze draai hebben weten
te vinden binnen onze Parochie De Heilige Drie-eenheid met de kernwaarden:
Beweging, verbinding en gelijkwaardigheid.
Dit zijn de drie kernwaarden waarop onze parochie is gebouwd en waar we met elkaar
invulling aan geven. Dit in samenwerking met Beilen en Hoogeveen onder de
bezielende leiding van het Parochiebestuur.
Onze bisschop, Monseigneur Van den Hout, heeft veel tijd gemaakt voor de
kennismaking binnen zijn Bisdom. Zo ook voor onze Parochie. Hij heeft de drie
geloofsgemeenschappen bezocht en de dag afgesloten met een viering en na afloop
was er volop ruimte voor alle parochianen om met hem kennis te kunnen maken.
Velen van u zijn die avond naar Hoogeveen gekomen om als parochie kennis te
maken.
Zoals het er naar uitziet mogen we ons binnenkort eigenaar noemen van ons sfeervolle
kerkgebouw. Na een aantal gesprekken tussen het parochiebestuur en het bestuur
van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) is er voorstel tot verkoop gemaakt en met
een positief advies naar het Bisdom gestuurd. De definitieve toezegging tot koop moet
nog gedaan worden door het Bisdom. We hebben daar alle vertrouwen in.
Ons gebouw is in uitstekende staat. Het is een plek waar we elkaar mogen ontmoeten,
waar we zorgen voor elkaar en voor het gebouw en waar we met elkaar ons geloof
vieren.
In het afgelopen jaar is er veel werk verzet voor en met onze jeugd. We hebben een
prachtige 1e H. Communieviering en Vormselviering achter de rug. Tevens is er een
start gemaakt met de jeugdcatechese. Het traditionele KindjeWiegen heeft vele
bezoekers getrokken. Een al jarenlange activiteit georganiseerd en geregisseerd door
de jeugd en de jonge parochianen binnen onze geloofsgemeenschap. Daarvoor zeggen
wij iedereen die zich hier met hart en ziel voor inzet: hartelijk dank!
Het vieren heeft dit jaar meer dan anders centraal gestaan. We mochten in Meppel de
parochiedag organiseren. Met een ruime opkomst en dankzij de inzet van velen van u
was er een prachtige viering en daarna een gezellig samenzijn met een enorme
hoeveelheid zoete en hartige hapjes. Verzorgd in samenwerking met Beilen en
Hoogeveen. Ter informatie: alles is schoon opgegaan!
De jaarlijkse Stephanusdag in september was voor jong en oud een sfeervol
samenzijn. De Stichting Oud Meppel verzorgde een mooie presentatie met plaatjes van
onze prachtige stad. In september van dit jaar hopen we weer velen van u te
begroeten en proberen we een lezing te organiseren met als onderwerp: het
katholicisme in Drenthe door de jaren heen. Wij hebben deze lezing mogen meemaken
en waren daar erg van onder indruk.
We vierden begin november al weer het 10-jarig kerken aan de Commissaris de Vos
van Steenwijklaan. Een viering waar alle pastoren voorgingen en er een prachtig koor
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was samengesteld. Vele handen zijn hiervoor uit de mouwen gestoken en om ook een
puntje van kritiek te noemen: volgende jubileumviering zullen we ook een aangeklede
borrel verzorgen ter afsluiting. Tijdens deze viering heeft Leo Wijfjes aan onze
geloofsgemeenschap een boek aangeboden met als titel: “ Kroniek van een vergeten
Parochie”. U kunt zich nog inschrijven voor dit boek, wat met een harde kaft zal
worden gemaakt. De kosten zijn 25 euro.
De begraafplaats is voorzien van nieuwe hekken. En we hopen, als de financiën het
toelaten, dat ergens in de komend anderhalf jaar de kapel wordt gerestaureerd. Er zijn
al toezeggingen gedaan door enkele fondsen, echter de begroting is nog niet sluitend.
Mogelijk kunt u in de komende tijd een bijdrage doen middels de collecte. Mocht u nog
suggesties hebben voor aan te schrijven fondsen dan kunt u dat aangeven bij Jan
Faber.
De contacten met de katholieke basisschool de Plataan verlopen goed. Er zijn weer
regelmatig schoolvieringen en de jaarlijkse rondleiding voor leerlingen in onze kerk.
Pastor Gies heeft in de afgelopen jaar steeds meer werkzaamheden kunnen
uitvoeren. Zij is nog niet volledig aan het werk en we proberen haar zoveel mogelijk
steun te geven. Zij is enorm blij met alle kaartjes en beterschapswensen en hoopt
komend jaar verder te herstellen. Wij zijn Pastor Józef Okonek, Jan van Beek, Liszy
Hoeijmakers en de vrijwilligers binnen de D.O.L.P. zeer erkentelijk voor alle vieringen
die zij gedurende het jaar verzorgen. Daarbij regelmatig opgeluisterd door gemengd
koor en De Stephannootjes.
Komend jaar staat enerzijds Communicatie centraal. Binnen onze parochie gaan we
werken aan eenduidigheid, verbinding en samenwerking, Dit alles met als
uitgangspunt om binnen onze parochie het fundament te verstevigen en de
herkenbaarheid van de drie geloofsgemeenschappen te behouden.
Anderzijds willen we ons meer gaan richten op de externe contacten en de parochiële
werkgroepen. Ons eerste jaar als locatieraad stond in het teken van elkaar leren
kennen, de verbinding maken met vrijwilligers en af en toe ook wat zoeken naar onze
taak binnen deze prachtige geloofsgemeenschap. Buiten onze geloofsgemeenschap
zijn er verbanden die zich inzetten voor ouderen, mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken en of financieel wat steun nodig hebben. In verbinding kunnen we
met elkaar, intern en extern, ook daar ons steentje bijdragen.
Wij wensen u allen een zalig Nieuwjaar
Namens de locatieraad
Marloes Vennix
voorzitter
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