
Een nieuw jaar ligt voor ons, 

een nog onbeschreven blad. 

Een jaar waar nieuw leven kans krijgt 

en mensen kunnen werken aan  

vrede en gerechtigheid voor allen. 

Een nieuw jaar  

waarin wij worden geroepen 

ieder op eigen manier licht te verspreiden 

opdat duisternis licht zal vinden. 

Dat het een jaar mag worden waar 

menselijkheid, liefde en aandacht  

geen woorden blijven 

maar vlees en bloed worden. 
 

 

                        2019        2020 
 

In dit jaar waarvan wij afscheid nemen 

was er liefde en vriendschap, 

bemoediging en waardering, hartelijkheid. 

Dat is om dankbaar te zijn. 

Wij kregen tijd om te leven, 

om iets goeds van het leven te maken. 

Verbijstering was er ook dit jaar, 

pijn en onmacht om het verdriet van lieve  

mensen, zo geraakt en getroffen. 

Dat doet pijn en maakt stil. 

We mochten voor elkaar herder en hoeder  

zijn, ook als parochiegemeenschap. 

We konden iets voor elkaar betekenen. 
 
 

EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR 

 

Van harte wensen wij u/jullie dat toe en danken een ieder die zijn/haar inzet heeft gegeven 

voor de parochie. Extra dank aan: 

 

Bestuur, leden, dirigenten en organisten van: 

Het Gemengd Koor, Vriendenkring en A.O.W.-jongerenkoor 

Lectoren en lectrices, acolieten 

Voorgangers in Woord-Communievieringen en Avondwakes; leden Liturgiegroep 

Werkgroep Kindje Wiegen; 

Werkgroepen 1e Communie en Vormsel, leiding Jongerenkontakt  

Zij die de kruisjes en de doophartjes verzorgen 

 Helpers bij klussen in en om het kerkgebouw. 

De bezoekersgroep ‘Omzien naar elkaar’ en Wijkcontactpersonen 

Kosters, Koffieschenksters en Kerkwerk(st)ers 

Degenen die het koper poetsen en de kerkwas verzorgen 

Medewerk(st)ers van ons parochieblad 

Medewerk(st)ers Aktie Kerkbalans en kerkadministratie 

Vertegenwoordigers in het regiobestuur 

De bloemenleverancier en de bloemschiksters 

Leden van de P.C.I. 

Leden van de Raad van Kerken  

De groep Zonnebloem 

Bestuur en leden van de Veiling Sarto 

Leerkrachten, bestuur en comités van R.K. basisschool "de Bangert" 

Alsmede de K.V.G. en K.B.O., buurthuis Sarto 

De begrafenisonderneming St. Barbara 

En alle parochianen, die met woord en daad, met hun sympathie, trouw en medeleven, met 

hun onmisbare financiële bijdragen ook het afgelopen jaar onze kerk en parochie steunden. 
 

Mogen we erop vertrouwen in goede samenwerking door te kunnen gaan. 

Van harte wensen we een ieder goede feestdagen en een voorspoedig 2020 toe. 
 

De Parochieraad, pastor J.A. Correa en pastor A. Dekker 


