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Op deze dag en avond is de vrijwilligersavond gehouden voor alle vrijwilligers die 

op de een of andere manier vrijwilligerswerk verrichten in de parochie Sint 

Willibrordus.  

Jos Thomas vicevoorzitter van het parochiebestuur was zeer verheugd en 

ingenomen met de grote opkomst. Er waren bijna 300 vrijwilligers aanwezig. Uit 

de vele reacties die binnen kwamen mag de conclusie worden getrokken van een 

geslaagde en gezellige avond. De avond werd ook opgeluisterd met een tweetal 

intermezzo’s door het duo Kop en Schotel. Aan het eind e van de avond heeft 

pastoor Van Lamoen ook de vrijwilligers nogmaals hartelijk bedankt voor hun 

inzet. Ook heeft hij vooruitgeblikt op de toekomst van de parochie.  

 

Welkomstwoord door Jos Thomas: 

Geachte dames en heren. 

Een bijzonder welkom speciaal aan U al onze vrijwilligers. 

Ook welkom aan leden van het parochiebestuur, het pastorale team en onze 

medewerkers op het secretariaat. 

Beste mensen. 

Wat zouden wij doen en zijn zonder U : onze vrijwilligers. 

Vrijwilligers dat zijn die vele mensen die belangeloos een deel van hun tijd 

steken in onze parochiegemeenschap. Met elkaar zorgt u er voor dat we echt 

samen-leven. Dat doet u  in woord en daad gevoed door een oprechte wil. 

Ook al zijn veel vrijwilligers in deze tijd al wat ouder, doch u bent nog jong van 

hart. 

Vrijwilligers zijn namelijk naar onze mening het cement van onze 

parochiegemeenschap. Als je naar de gemetselde muren kijkt van onze kerken, 

dan bent u eigenlijk het voegwerk tussen de vele bouwstenen van onze 

kerkgemeenschap. U bent zelfs de bouwstenen en u maakt er deel van uit met al 

uw inzet, ideeën, groot of klein. We houden met elkaar het geheel bij elkaar. 

Maar de vraag is echter wel te stellen: Voor hoelang nog? 

Op deze avond is het goed om te beseffen dat onze samenleving dat onze 

samenleving, die bestaat uit zoveel professionele krachten, nooit zo vitaal en 

creatief zou zijn als er gewoon geen vrijwilligers waren. Wij zijn ons als 

parochiebestuur daarvan terdege bewust. Zeker nu in de moeilijke tijd van het 

geloof. Zonder de vele tientallen vrijwilligers was de kerk er nog beroerder aan 

toe dan nu denk ik. Zonder de vurigheid van de vrijwilliger was het vuur van de 

kerk wellicht al lang gedoofd. 



Geestelijken, pastorale teams en parochiebesturen kunnen dé kerk nooit alleen 

realiseren. 

Kerk én samenleving moeten de vrijwilligers koesteren. U met elkaar zorgt voor 

iets dat heel fundamenteel is. Je dicht bij de ander weten en solidair zijn. 

Samenwerken met anderen maakt gelukkig en geeft ook een goed gevoel. 

Daarom willen wij als bestuur U vanavond heel hartelijk danken voor uw goede 

wil, tijd inzet en creativiteit. 

Hopelijk zullen de komende effecten van de plaatsgevonden fusie van onze 

parochie in 2014 ook leiden tot verdere ontmoeting met contact- werkgroepen 

waar dat kan, kennismaking, uitwisselen van ideeën enz.  

Een Perzisch spreekwoord zegt: “Weldaden keren terug naar het huis dat ze 

uitzond”. We zeggen nogal eens: Wie gaat doet, goed ontmoet. 

Wie goede dingen doet voor anderen, mag ook goede dingen terug verwachten. 

Wie liefdevol is, bewijst zichzelf een weldaad. 

Ik hoop dat dit uw ervaring is en dat dit het motto kan en mag zijn voor het 

heden en de zeer nabije toekomst. 

Laten we voortgaan: Samen op weg, voortbouwen aan een nieuwe toekomst van 

onze parochie met geloof, vertrouwen en moed. 

Een heel fijne en gezellige avond.  

 

 

 

 

 


