
 

LIEVE PAROCHIANEN. 
 
Zoals u inmiddels bekend is zal ik per 1 mei 2023 mijn werkzaamheden in onze parochie als parochie 
coördinator beëindigen.  
Vijftien jaar geleden nam ik het stokje over van Toos Witte. Er is veel gebeurd in al die jaren. 
Was Toos altijd heel erg pastoraal werkzaam, mijn werkzaamheden betroffen vooral  het 
coördineren van allerlei parochiële zaken en verschoven in de loop der jaren dan ook steeds meer 
naar administratieve taken.   
Door het vertrek van Pastoor Moltzer en er daardoor geen inwonende priester meer was werden 
mijn werkzaamheden uitgebreid en werd ik een soort aanspreekpunt binnen de parochie en 
tussenpersoon tussen de parochie en het pastorale team.  
Door de jaren heen heb ik met diverse priesters, parochiebesturen, vrijwilligers en parochianen 
mogen samenwerken. En ook waren er diverse overlegorganen in de regio waar ik bij betrokken was. 
Als catechetisch medewerker mocht ik vele kinderen begeleiden naar hun eerste H. Communie en 
het  H. Vormsel. En ook de contacten met de Jozefschool en de herdertjesviering waren ieder jaar 
weer hoogtepunten.  
Ook het voorgaan bij woord en communievieringen en assisteren bij uitvaarten werden in de loop 
der tijd  waardevolle onderdelen van mijn werkzaamheden. 
Maar het meest waardevol vond ik de gesprekken en contacten met u, de parochianen, en die zal ik 
dan ook als mooie herinneringen bewaren.  
Ik heb al die jaren met veel plezier gewerkt en graag voor u allen klaar gestaan.  
Maar nu heb ik besloten, mede door het feit dat 2 jaar geleden mijn lieve man Jacques is overleden, 
dat ik mijn tijd anders wil indelen en volop aandacht wil besteden aan vooral mijn kinderen en  
kleinkinderen. 
Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking en al die mooie waardevolle jaren, ik kijk er met 
veel dankbaarheid op terug.  
We zullen elkaar vast nog wel tegen komen in de kerk of ergens op ons eiland. 
 
Een liefdevolle groet en een Zalig Pasen aan u allen, 
Henny Hin-Witte 
 


