Parochie De Goede Herder
Parochiebestuur
Singel 104
3112 GS Schiedam
secretaris@goedeherderparochie.nl

Aan: parochianen parochie De Goede Herder
Betreft: vertrek pastor Coert Biesjot
benoeming pastor Egging en pater Kunnekkadan
Schiedam, 18 en 19 januari 2013.
Geachte mede-parochianen,
In de gebruikelijke mededelingen heeft u onze mededeling gehoord waarin gesproken is over het
vertrek van pastor Coert Biesjot per 5 maart aanstaande en de toekomstige benoeming in het pastoraal team van onze parochie van pastor Egging en pater Kunnekkadan, beiden voor 50%.
In bijgaande brief van Dhr. R. Peeters, hoofd personeelszaken van het Bisdom, treft u hier verder
informatie over aan.
Het parochiebestuur hecht er aan om u aanvullend nog over het volgende te informeren.
De eerste drie maanden van vorig kalenderjaar heeft pastor Coert Biesjot zijn sabbatperiode doorgebracht in een klooster in het oosten van het land. Daar heeft hij voor zichzelf de gedachte bevestigd
in de toekomst in zijn leven als gelovige en priester het beste dienstbaar te zijn aan de Kerk en aan de
Heer in de context van het kloosterleven. Aansluitend aan zijn sabbatperiode hebben de eerste gesprekken hierover plaats gevonden met de Bisschop, het hoofd personeelszaken van het Bisdom en
onze pastoor, Charles Duynstee. De overige leden van het pastoraal team en het parochiebestuur zijn
geïnformeerd.
Vooral na de zomervakantie is gesproken over op welk moment pastor Coert Biesjot onze parochie
zou kunnen verlaten en over de vervanging van hem. U bent allen bekend met het feit dat er voor
het bemensen van parochies maar net voldoende priesters zijn. Het vinden van een adequate vervanging is een moeilijk proces geweest, omdat dit mogelijk zou leiden tot consequenties ten aanzien
van de personele bezetting in een andere parochie. In de tweede helft van november zijn de besprekingen daaromtrent voor wat betreft onze parochie afgerond. De uitwerking van een en ander heeft
echter nog de nodige tijd gevraagd, waarbij het bezoek van de Bisschoppen aan Rome, begin december, en de pastoraal gezien drukke kersttijd vertragende factoren waren.
Wij hebben als parochiebestuur - terecht vinden wij - een embargo opgelegd gekregen betreffende
het informeren van u. Dit embargo is dit weekeinde opgeheven. Wel willen we u met nadruk zeggen
dat het voor ons de afgelopen maanden lastig is geweest het embargo te blijven respecteren. Wij
hebben het bijvoorbeeld enorm spijtig gevonden u tijdens de openbare parochievergadering van 7
januari jongst leden niets over een en ander te hebben kunnen zeggen. Wij hopen op uw begrip voor
ons respecteren van het verzoek van het Bisdom tot een embargo op het informeren van u als parochianen.
In de komende weken zullen wij u informeren hoe we afscheid nemen van pastor Coert Biesjot en
een welkom toeroepen aan onze nieuwe pastores, pastor Egging en pater Kunnekkadan.
Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd bereiken.
Met een vriendelijke groet,

Parochiebestuur
Parochie De Goede Herder.

