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Aan:
parochianen parochie “De Goede Herder”
Betreft: nieuwe pastoraal werkende: Mirjam Heikens
Maassluis/Vlaardingen/Schiedam, 31 augustus 2013

Beste mede-parochianen,
In mei hebben we u geïnformeerd over het vertrek van pastoraal werkende Lidwien Meijer. Pastor
Lidwien Meijer heeft er voor gekozen om per 1 september vervroegd met pensioen te gaan. Inmiddels hebben we afscheid van haar genomen in een bijeenkomst van de leden van beheercommissies
en de leden van pastoraatsgroepen van onze parochie, het Pastoraal Team en het Parochiebestuur.
Namens de parochie hebben we haar als blijk van waardering en dankbaarheid voor haar vele werk
ook bedacht met een cadeau.
In de opbouw van onze parochie is nog meer dan genoeg pastoraal werk te doen. Daarom is besloten
in de vacature van Lidwien Meijer te voorzien met de benoeming van een pastoraal werkende. In
overleg met het Bisdom is nog voor de zomervakantie een geschikte kandidaat gevonden. In de zomervakantie is deze benoemd.
Het betreft Mevrouw Mirjam Heikens. Mirjam Heikens is, net als Lidwien Meijer, benoemd voor 24
uur per week. Naar aanleiding van de Bisdomnotitie “Samenwerking geboden 2” is door het Bisdom
een streefformatie voor onze parochie vastgesteld (2 priesters, 1 pastoraal werkende per 2015). De
einddatum van deze benoeming is daarom vooralsnog vastgesteld op 31 december 2015.
Mirjam Heikens is geboren op 7 februari 1960. In eerste instantie heeft haar carrière gelegen op het
vlak van de gezondheidszorg, en wel als verpleegkundige. Na haar studie daartoe heeft Mirjam gewerkt als geestelijk verzorger en daarna als pastoraal werker. Zij is gehuwd en woonachtig in Rotterdam.
Mirjam is benoemd per 1 augustus jl.; op deze manier kan zij zo spoedig mogelijk ingewerkt zijn en
actief zijn in de parochie. Een van haar taken binnen onze parochie daarbij zal zijn het voorgaan in de
liturgievieringen.
Door de benoeming van Mirjam zal er een herschikking van taken plaats vinden binnen het pastoraal
team.
We heten Mirjam van harte welkom in onze parochie. We wensen haar een mooie tijd met veel inspirerende momenten. Wij hopen dat u haar net zo warm welkom wil heten!
Met een vriendelijke groet,

Charles Duynstee,
Pastoor

Hans Stout,
werkvoorzitter
parochiebestuur.

