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Aan: de parochianen van de parochie De Goede Herder
Schiedam, 4 / 5 mei 2013
Beste mede-parochianen,
Graag vragen we uw aandacht voor het volgende.
Na een aantal jaren pastor geweest te zijn in de parochie Sint Jan de Doper-Visitatie en de Heilig
Hartparochie, is pastor Lidwien Meijer een van de leden van het Pastoraal Team van de fusieparochie
De Goede Herder geworden. Dat heeft voor haar betekend dat ze zich moest omschakelen van wijkpastoraat naar taakpastoraat.
Lidwien Meijer heeft vanaf 1 juli 2011 binnen het Pastoraal Team hard gewerkt en zo bijgedragen
aan de opbouw van onze parochie. Voor haar is het taakpastoraat daarbij echter steeds meer gaan
wringen. Haar hart ligt bij het wijkpastoraat, waarbij de pastor dicht bij de wijk / (deel)gemeenschap
staat en te maken heeft met alle aspecten van de parochie of in ons geval deelgemeenschap. De
taakpastor houdt zich veel meer bezig met de grote lijnen van een of meerdere aspecten van het
pastoraat, en werkt voor de gehele parochie, in ons geval voor alle zes de deelgemeenschappen.
In goed overleg met het Pastoraal Team heeft pastor Lidwien Meijer bij het opmaken van de balans
besloten om per 01 september 2013 haar ontslag als pastor van onze parochie aan het Parochiebestuur aan te bieden en per die datum vervroegd met pensioen te gaan.
Natuurlijk is het parochiebestuur op dit verzoek ingegaan. Wij zijn Lidwien dankbaar voor al het werk
dat ze voor onze parochie en haar parochianen gedaan heeft, en wensen haar al het beste.
We zijn blij dat Lidwien zich bereid heeft verklaard om in de toekomst als vrijwilliger de parochie van
dienst te zijn. Hoe dat vorm krijgt, zal op termijn duidelijk worden.
In een schrijven, gehecht aan deze brief, licht Lidwien zelf nog eens de door haar genomen stap toe.
Er is nog veel opbouwwerk in onze parochie te doen. Dat kunnen we niet overlaten aan de overgebleven pastores binnen ons pastoraal team. We zoeken dan ook in samenwerking met het Bisdom
naar mogelijkheden om voor een bepaalde tijd aanvullend een pastor of pastoraal medewerker te
benoemen. Mogelijk kan dat ook een herverdeling van de taken binnen het pastoraal team betekenen.
Mocht deze herverdeling nog niet per 01 september aanstaande bekend zijn, dan neemt pastoor
Charles Duynstee de taak van Lidwien Meijer als contactpastor van de pastoraatsgroepen van de
deelgemeenschap Willibrord waar.
Voor vragen of opmerkingen kunt u ons altijd bereiken.

Hans Stout,
Werkvoorzitter

Charles Duynstee,
Pastoor

werkvoorzitter@goedeherderparochie.nl

c.duynstee@goedeherderparochie.nl

Parochiebestuur De Goede Herder

Beste parochianen,
Zojuist kreeg u de mededeling, of u las bijgaande brief van het parochiebestuur, dat ik ga vertrekken
als pastor van de parochie de Goede Herder. Ik hecht eraan dit besluit nog even persoonlijk toe te
lichten.
In september 2004 ben ik in Schiedam komen wonen. Met veel plezier heb ik de jaren die volgden,
gewerkt in twee Schiedamse parochies. Op de fusie zat ik niet te wachten, maar het fijne pastoresteam, het loyale parochiebestuur, én de vele betrokken parochianen, gaven me toch genoeg vertrouwen om het Goede-Herder-avontuur aan te gaan.
Dit vertrouwen is nooit beschaamd, dat wil ik hier benadrukken. Maar de afgelopen jaren heb ik toch
beleefd als moeizaam. Het plezier, de voldoening in het werk, dat ik vóór die tijd had, was er niet
meer. Soms was het er ook wél, maar dan moest ik weer verder, naar een volgende gemeenschap.
Het is voor mij te veel pastoraat op afstand, te versnipperd en dat past niet bij me. Ik heb er lang
over nagedacht, maar vorige maand toch de knoop doorgehakt en het besluit genomen vervroegd
met pensioen te gaan.
Hoe nu verder? Ik ben bepaald nog niet uitgeblust en afgedraaid. De maanden september en oktober
wil ik sabbathen, om even afstand te nemen. Daarna ben ik zeker benaderbaar voor vrijwilligerswerk
in de parochie. In overleg met het pastoraal team en het bestuur zullen mogelijkheden daartoe nader
worden onderzocht.
Mij rest u te danken voor veel hartelijkheid, vertrouwen en steun die ik mocht ontvangen deze jaren!
Tot ziens! Vrede en alle goeds

LIDWIEN MEIJER
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