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Parochianen Parochie De Goede Herder
Verlof pastor C. Biesjot (sabbatical)

Maassluis / Vlaardingen / Schiedam, 08/09 september 2012.

Geachte mede-parochianen,
Graag vragen we uw aandacht voor het volgende.
Pastores van ons Bisdom hebben met enige regelmaat recht op een verlofperiode, een “sabbatical”. Deze periode wordt gebruikt om, wat langduriger dan in
een vakantie kan gebeuren, de “accu” weer helemaal op te laden, ook geestelijk.
Voor pastor Coert Biesjot is het al weer geruime tijd geleden dat hij zo’n verlofperiode heeft gehad. Vanuit zijn functie als pastoor van de parochie Sint Anthonius van Padua te Oud Beijerland, is pastor Biesjot na enige tijd in de fusieparochie De Heilige Familie (Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee) direct benoemd
in onze parochie. Pastor Biesjot heeft aangegeven graag gebruik te maken van
de verlofperiode, en wel voor drie maanden.
Na overleg met pastoor Charles Duynstee en het Bisdom, is voor dit verlof de
periode januari tot en met maart 2013 gekozen. Pastor Biesjot zal die periode
doorbrengen in een klooster in de Achterhoek. Natuurlijk wensen we hem een
goede en inspirerende tijd toe, met volop gelegenheid voor bezinning.
Voor onze parochie betekent deze verlofperiode dat we het drie maanden met
een lid van het pastoraal team minder moeten doen. Met het Pastoraal Team en
het Bisdom zijn we in overleg hoe dit zo goed als mogelijk op te vangen. Uitgangspunt is om de bestaande dienstverlening zo veel als mogelijk te handhaven. Niet altijd zal pastor Biesjot daarbij vervangen kunnen worden door een
priester-pastor. Mogelijk zal ook een groter beroep gedaan moeten worden op de
lekenvoorgangers welke in de verschillende deelgemeenschappen actief zijn. Uiterlijk begin december zullen we u informeren hoe de vervanging van pastor
Biesjot verder geregeld is.
We hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen of
opmerkingen kunt u altijd bij leden van het Pastoraal Team en het Parochiebestuur terecht.
Een hartelijke groet,

Charles Duynstee,
pastoor

Hans Stout,
werkvoorzitter

c.duynstee@goedeherderparochie.nl
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