
Kansel mededeling weekeinde 18/19 juni 2022 

Beste mensen, 

Als eerste willen wij u laten weten dat het naar omstandigheden goed gaat met pastoor Verbakel. De tweede 
grote operatie is achter de rug en het is goed verlopen. In de woorden van pastoor Verbakel: “het herstel is 
ingewikkeld maar ik ben al een heel stuk verder. Ik verblijf voorlopig elders voor herstel.” 
Als u aan hem een kaartje wilt sturen kunt u dit inleveren bij een van de secretariaten. Zij zorgen ervoor dat het 
op de goede plek komt. 
 
Het tweede punt is dat we met u willen delen dat we in de periode september tot aan Kerstmis voor een aantal 
uitdagingen staan: 
 
1) Tot aan september bestaat het pastorale team uit priester Eli Stok, diaken Ad van Luijn, diaken Melchior 
Kerklaan en pastoraal werker José de Boer.  
 
Vanaf 1 september heeft Ad van Luijn een fulltime aanstelling in de federatie “Sint Franciscus tussen duin en tuin” 
(in het Westland). Hij verlaat dan ons team en onze parochies.  
Verder zal Eli Stok vanaf 1 september 3 maanden afwezig zijn vanwege sabbatsverlof.  
Vanuit het pastoresteam zullen dus alleen Melchior en José beschikbaar zijn. Gelukkig kunnen wij rekenen op de 
ondersteuning van vele vrijwilligers en van diverse assistenten. En wij hopen uiteraard dat de bisschop dan heeft 
kunnen voorzien in vervulling van de vacature van pastoor Verbakel.  
 
2) Ondanks de ondersteuning zijn er gevolgen voor de invulling van het liturgisch rooster.  
Het aantal priesters dat kan assisteren is immers beperkt en dat zullen we vooral merken in het aantal 
eucharistievieringen tijdens het weekeinde en door de week. In het weekeinde proberen we tenminste 1 
eucharistie in de parochie Onze Lieve Vrouw van Sion en 1 in de parochie Sint Ursula in te delen. Verder proberen 
we per maand in elke kerklocatie tenminste 1 eucharistieviering te garanderen. Op dit moment zijn we, samen 
met het bisdom, nog op zoek naar mogelijke ondersteuning voor het rooster en hebben we dus nog geen 
compleet beeld.  
 
Voor wat betreft de doordeweekse vieringen zijn en gaan we in gesprek met de diverse kerngroepen om te kijken 
waar en hoeveel vrijwilligers hierbij kunnen ondersteunen. Het kan dus zijn dat er door de week minder vieringen 
verzorgd kunnen worden. 
 
We proberen samen het gewone parochieleven zoveel mogelijk door te laten gaan, maar het zal onvermijdelijk 
zijn dat sommige zaken vooruitgeschoven gaan worden. We hopen op uw begrip en geduld. 
 
Het pastorale team 


