Grootebroek, april 2022
Beste medeparochianen,
In aansluiting op de eerste nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de
vorderingen van het maken van een toekomstvisie voor de regio door het
regionale parochiebestuur. De gesprekken van het parochiebestuur met het
pastorale team van de regio zijn afgerond.
De gesprekken van het parochiebestuur met de zes parochieraden over de
toekomstvisie staan gepland voor april en begin mei 2022.
Na de gesprekken met de parochieraden volgt een bijeenkomst met van elke
parochie tien parochianen die de gelegenheid geboden wordt om hun reactie
te geven op het concept document voor de toekomstvisie.
Uw stem, input en visie als betrokken parochiaan is belangrijk om samen deze
weg naar de toekomst in te slaan.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 2 juli 2022 van 10:00 uur tot
15:00 uur in de parochiekerk van Hoogkarspel. Voor een lunch wordt gezorgd.
Voor deze bijeenkomst kunt u zich tot 11 juni 2022 opgeven bij het parochiesecretariaat in uw eigen
parochie of via info@parochieswestfrieslandzo.nl. Wel vermelden voor welke parochie u zich
opgeeft. Wanneer er binnen een parochie meer dan tien personen zich opgeven, zal met hen die zich
opgegeven hebben overlegd worden wie de bijeenkomst gaan bijwonen. Uitgangspunt hierbij zal zijn
dat zoveel mogelijk verschillende groepen binnen een parochie vertegenwoordigd zijn.
Heilig vormsel
Het bisdom heeft aangegeven niet meer in elke parochie van het bisdom elk jaar het heilig vormsel te
kunnen toedienen. In aansluiting hierop heeft het parochiebestuur besloten om het vormsel dit jaar
regionaal te organiseren. Hiervoor zal een regionaal werkgroepje gevormd worden onder leiding van
kapelaan Piets. Wanneer het u wel iets lijkt om de voorbereiding op het vormsel van jonge mensen
gestalte te geven, kunt u dit tot uiterlijk 1 mei 2022 kenbaar maken via
info@parochieswestfrieslandzo.nl.
Vacature
De vaste notulist van het parochiebestuur heeft aangegeven per 1 september 2022 te
stoppen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe notulist voor het parochiebestuur
van de regio. Het parochiebestuur vergadert ongeveer één keer per twee maanden in de
vergaderruimte van Grootebroek of Enkhuizen. Dit doen wij afwisselend op de
maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond van 19:30 uur tot ongeveer
22:00 uur. Wanneer u ervaring hebt met het maken van notulen en u het
parochiebestuur wel wilt ondersteunen, nodigen wij u uit dit kenbaar te maken via
info@parochieswestfrieslandzo.nl.
Hartelijke groet, het parochiebestuur van de regio.

