
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief vanuit het kerkbestuur van de parochiefederatie - 2023 nr. 1 

2023 

Aan het begin van dit nieuwe jaar 2023 willen de priesters en de leden van het 

kerkbestuur alle parochievrijwilligers van harte een Zalig Nieuwjaar toewensen; 

de beste wensen wat betreft gezondheid, vrede, liefde en geluk, voor henzelf en 

hun dierbaren. En wat onze parochies betreft: veel zegen. Dank voor uw inzet, 

voor of achter de schermen van de kerk en het kerkhof, in het voorbije jaar en 

hopelijk toch ook weer in dit nieuwe jaar. Als kerkbestuur zijn we dankbaar voor 

de inzet en de betrokkenheid van zovelen in onze zeven parochies. Prachtig dat 

mensen zich in onze mooie kerken welkom weten en er kracht, troost en 

inspiratie opdoen voor het dagelijkse leven. 

  

KERSTMIS 

Een speciaal woord van dank ook voor allen die zich in de drukke dagen van 

Kerstmis hebben ingezet voor prachtig versierde kerken in kerstsfeer, mooie 

muziek en zang en in goed verzorgde vieringen, waar velen aan mee werkten om 

het mogelijk te maken. Het waren vanwege de hoge stookkosten minder 

vieringen, maar wij hebben sterk de indruk dat ze overal zeer goed bezocht 

waren. 

Fijn dat onze kerken juist in die dagen zoveel mogelijk open waren voor het 

bezoek aan de kerststal, zeker voor kinderen en hun ouders. Dank aan de 

vrijwilligers die dat mogelijk maakten.  

 

NIEUW BESTUURLID 

Met ingang van januari van dit nieuwe jaar heeft de bisschop voor ons 

kerkbestuur een nieuw lid benoemd. Het is Hein Haenen, al jaren vrijwilliger van 

de kerk in Panningen. Deze zomer gaat hij met pensioen en krijgt hij meer tijd 

voor de kerk.  

Hein Haenen zal in dit jaar ingewerkt worden om in 2024 van Frans Bruijnen de 

taak van penningmeester van de Vincentiusfederatie over te nemen. 

Wij wensen hem veel succes en voldoening.  
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