Kanselbericht weekend 25/26 augustus 2018 Lievevrouweparochie
Bekendmaking benoeming komst Anton Janssen
In het weekend van 25 en 26 augustus 2018 is in de vieringen het onderstaande
kanselbericht namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie
uitgesproken.
Vorige week hebben we u verteld, dat pastoraal werkster Mary Zopfi-de Bruyn
per 1 oktober een nieuwe benoeming heeft gekregen in de Sint Norbertusparochie in
Roosendaal, en dat we op zaterdag 6 oktober afscheid van haar nemen. We hebben u
laten weten dat we met het bisdom in gesprek zijn over de invulling van de vacature
in het pastoraal team. Daarover kunnen we u nu het volgende meedelen:
De bisschop van Breda heeft de heer Anton Janssen benoemd tot fulltime lid van het
pastoraal team van onze parochie. De benoeming van Anton Janssen zal ingaan op
1 september aanstaande. Anton Janssen woont in Breda. Hij was werkzaam als
programmeur in de ICT-branche.
Zes jaar geleden is hij als diakenstudent begonnen aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk (PDOB) in Hoeven. De afgelopen twee jaar heeft Anton stage
gelopen in de parochie van de H. Familie in Breda. Onlangs heeft hij zijn studie
afgerond. Op zondag 23 september zal de bisschop van Breda Anton tot diaken
wijden. Dit gebeurt tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Antoniuskathedraal van Breda. Deze viering begint om 15.00 uur. Van harte nodigen we u uit
om die viering bij te wonen.
Ook nodigen we u uit voor de presentatieviering van Anton Janssen in onze
parochie. Die zal worden gehouden op vrijdag 28 september in onze parochiekerk
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er
gelegenheid om kennis te maken met diaken Janssen.
Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn verheugd, dat de vacature in ons
pastoraal team zo snel ingevuld is kunnen worden. Zij zien uit naar een goede
samenwerking met Anton Janssen. Dat hij al per 1 september in onze parochie
begint, maakt het mogelijk om tot een goede overdracht van werkzaamheden
te komen tussen hem en pastoraal werkster Mary Zopfi.
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