Kanselbericht weekend 18/19 augustus 2018 Lievevrouweparochie
Vertrek pastoraal werkster Mary Zopfi-de Bruijn
In het wekend van 18 en 19 augustus 2018 is in de vieringen het onderstaande
kanselbericht namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie
uitgesproken.
Acht jaar geleden is pastoraal werkster Mary Zopfi-de Bruijn in onze parochie
aangesteld als lid van het pastoraal team. Ze heeft in de parochie naast de algemene
pastorale taken vooral zorg gedragen voor het pastoraat met jonge gezinnen.
De bisschop van Breda heeft op Mary Zopfi een beroep gedaan om een aanstelling te
aanvaarden in het pastoraal team van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.
In die parochie is door het vertrek van een teamlid een vacature ontstaan.
Mary heeft de vraag van de bisschop serieus overwogen, en besloten om er op in te
gaan. Zij ziet voor zichzelf goede mogelijkheden voor een nieuwe start in een nieuwe
parochie. Omdat zij in Roosendaal woont ziet ze ook voordelen van het werken in
haar woonplaats.
Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben met begrip en ook met spijt
kennis genomen van het vertrek van Mary Zopfi uit onze parochie. Mary heeft het
taakveld jonge gezinnen op een kundige en inspirerende wijze ingevuld, en ze is
voor veel jonge parochianen een vertrouwd teamlid.
We zullen haar missen.
We begrijpen echter ook dat het werken in Roosendaal haar nieuwe kansen biedt.
We zijn blij dat ze in de afgelopen periode zo voorspoedig hersteld is, dat ze deze
nieuwe uitdaging aan kan gaan.
We zullen op zaterdag 6 oktober afscheid nemen van pastoraal werkster Mary Zopfide Bruijn, tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van
Lourdes om 17.00 uur. Na de viering is er dan gelegenheid om Mary Zopfi
persoonlijk te groeten. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Met het bisdom zijn we in gesprek over de vacature, die in het pastoraal team
ontstaat. Het bisdom heeft ons toegezegd te zoeken naar een kandidaat om ons
pastoraal team te versterken.
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