
 

 

 

 

Beste vrijwilliger, 

 

Vrijwilliger, wat een jaar. Een jaar van afstand houden, contacten beperken, voorzichtig 

zijn, gezicht verstoppen achter een masker ……  

Misschien mocht je zelfs (even) niet vrijwilligen of werd je min of meer gedwongen jouw 

vrijwilligersactiviteit in de diepvries te stoppen. Mogelijk heb je te maken met een 
verlies in je directe omgeving of ben je bang dat jij of een van je naasten ziek wordt?  

Wij delen jullie bezorgheden en wensen jullie alle goeds toe. Nog even volhouden!! 

En hoewel er even een lichte versoepeling was van het aantal maatregelen zijn we weer 

terug bij af. 

Dit alles heeft veel gevraagd en vraagt nog steeds van vele vrijwilligers een grote inzet 

om alles voor zover als mogelijk veilig en Coronaproof te laten verlopen. 

Het jaar nadert het einde met rasse schreden. Een ieder bereidt zich ondanks de huidige 

situatie toch voor op Kerstmis en het Oud- en Nieuwjaar. Het juiste moment om even stil 

te staan bij al onze vrijwilligers. 

Het jaar 2021 zal voor ons allemaal ook in herinnering blijven als een vreemd en 

moeilijk jaar, een jaar waarin wij allemaal heel kwetsbaar waren en nog zijn , maar ook 

een jaar waarin wij bezorgd waren voor elkaar. Een jaar waar niet alles vanzelfsprekend 

was. Een jaar met uitdagingen en teleurstellingen. Maar ook een jaar waarin de kracht 

van vrijwilligers is gebleken. Jullie veerkracht en positiviteit is op allerlei gebied 

voelbaar. Dankzij jullie inzet zien we ook dat er hele mooie en nieuwe dingen gebeuren. 

Wij willen jullie, onze vrijwilligers, die zich op welke manier dan ook, dagelijks, 

wekelijks en/of incidenteel hebben ingezet en nog inzetten heel hartelijk danken. 

Zonder jullie inzet was en is het niet mogelijk om toch steeds weer samen invulling te 
geven aan onze parochiegemeenschap. 

ONZE GROTE DANK DAARVOOR !!!!!!!! 



Ook willen wij niet nalaten iedereen en allen die jullie dierbaar zijn mooie kerstdagen en 

een gezond en vredig nieuwjaar 2022 toe te wensen. 

 

 

 

 

Kerstfeest is denken 

aan vrede en licht 

aan de boodschap 

het blijde bericht 

van komen van mensen 

heel dicht tot elkaar 

niet voor heel even 
maar - als het kan –  

het hele jaar. 
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