
Tot na de vakantie 

Tot voor kort was u gewend op deze plaats een 

‘woord’ van onze bisschop, Mgr. Dr. Gerard de 

Korte te lezen. Onlangs heeft hij afscheid genomen 

van de katholieken in het noorden. Afgelopen mei 

is hij aangetreden als de nieuwe bisschop van Den 

Bosch. In goed overleg is besloten dat ik vanaf nu 

telkens op de opengevallen plek in het parochieblad 

zal schrijven: ter bemoediging en inspiratie, over 

onderwerpen die ons ter harte gaan, over wat er groeit en bloeit in onze Kerk 

in het groot en in het klein. 

Terwijl ik schijf ben ik vier maanden onder u en werkzaam in de vijf 

parochies van het samenwerkingsverband Immanuel. Het is een periode van 

verkennen, kennismaken, de weg vinden en met elkaar vertrouwd raken. 

Van beide kanten een boeiende, spannende, avontuurlijke tijd. Ik mag op 

een nieuwe wijze ervaren dat een parochie een vindplaats van geloof is, en 

dat een geloofsgemeenschap gedragen wordt door velen. Dit maakt dat het 

voor mij mede mogelijk is om, na bijna 16 jaren geleefd en gewerkt te 

hebben in de Goede Herder Parochie van Emmen en Erica, opnieuw ‘op-

weg’ te gaan om pastoraat ‘handen en voeten’ te geven op andere plekken 

in ons bisdom. Ik ben mij terdege bewust van de verantwoordelijkheid voor 

de pastorale zorg die mij door zending en benoeming in handen is gelegd. Ik 

hoop dat ik de verwachtingen die er leven waar kan maken. Ik schroom 

daarbij niet om u te vragen mij daarbij te helpen. Wij zijn ’samen-kerk’, 

‘Gods-Volk-Onderweg. 

Ik ben dankbaar voor de hartelijke ontvangst tijdens de prestentatieviering 

en de receptie in Nieuw Schoonebeek. In drie parochies ben ik betrokken 

geweest bij jongens en meisjes die het heilig vormsel mochten ontvangen, 

ik heb geliefde overledenen naar de laatste rustplaats mogen begeleiden. 

Tevens heb ik kennisgemaakt met de bestuursvergaderingen en andere 

overlegsituaties; ik bezoek mensen, thuis of in het ziekenhuis. Ook raak ik 

vertrouwd met de weekendvieringen op de zaterdag en de zondag waarbij ik 

betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel ervaar bij veel 

geloofsgenoten. Met pastor Tjepkema is er telkens overleg, afstemming, dit 

alles in saamhorigheid en in goede harmonie. 

Ik merk aan alles dat het goede groeit. Met elkaar mochten we eerste stappen 

zetten op de weg van ‘samen-kerk’, ‘Gods–Volk–Onderweg’. 

Mede namens pastor Tjepkema een wonderschone zomer toegewenst, vrede 

en alle goeds. En….’tot na de vakantie.’ 

Frans J.M. Wielens diaken 


