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BIJZONDERE WAARDERING VRIJWILLIGERS KERKHOFGROEP 
In het kader van de 'Gouden Hart' - JUMBO-campagne werden, in de 
laatste week van 2021, de vrijwilligers van ons kerkhof aangenaam 
verrast voor het goede werk dat zij wekelijks verrichten in het  
groenonderhoud en opgeruimd  houden van het parochiekerkhof.  
Een welverdiende opsteker voor deze enthousiaste groep vrijwilligers! 
 
 
KERKKOOR GESTOPT 
Door de beperkende maatregelen als gevolg van corona kon ons kerkkoor (herenkoor) al geruime tijd 
niet meer zingen en repeteren. Gezien het beperkte aantal leden, hun leeftijd en kwetsbaarheid 
heeft het kerkkoor besloten om te stoppen met het verzorgen van de zang in de H. Mis. Erg jammer 
want hun zang gaf altijd een bijzondere omlijsting van de dienst. We respecteren echter hun besluit 
en hopen dat er binnenkort nog een mogelijkheid komt voor een door hen gezongen afscheidsdienst 
in onze kerk. 
 

 

VRIJWILLIGER JO TREPELS 

Na ruim 20 jaar trouwe dienst als vrijwilliger voor het dagelijks openen en sluiten van onze 
parochiekerk, heeft Jo Trepels (92 jaar) in mei 2021 aangegeven deze taken niet meer langer te 
kunnen uitvoeren. We zijn Jo enorm dankbaar dat hij zich al die tijd, belangeloos, als vrijwilliger voor 
onze parochie heeft ingezet. Dit hebben we onderstreept met een passende attentie en we hopen 
dat Jo nog lang in ons midden mag zijn. 
Het openen en sluiten van de kerk is door een groot aantal vrijwilligers overgenomen, die om 
toerbeurt een weekdienst draaien, al dan niet in combinatie met het openen en sluiten van de 
Mariakapel op het kerkhof. Ook deze vrijwilligers dragen we een warm hart toe. 
 
 
BEZOEK BISSCHOP HARRIE SMEETS 
Op zondag 16 januari jl. was de bisschop te gast tijdens de H. Mis in onze parochiekerk. Het evangelie 
van deze zondag vertelde ons over de bruiloft in Kana en de bisschop wist de betekenis van dit 
evangelie op inspirerende wijze te vertalen naar de huidige tijd. Na afloop van de dienst maakte hij 
van de gelegenheid gebruik om met iedereen een kort woordje te speken en de zegen te geven. 
 

OOK VRIJWILLIGER WORDEN? 
Onze parochiegemeenschap kent verschillende vrijwilligersgroepen en heeft die ook nodig om goed 
te kunnen functioneren en de taken te verdelen. Samen maken we deel uit van een gemeenschap en 
steunen we elkaar. 
Wilt daaraan ook een bijdrage leveren en zich inzetten binnen een van de vrijwilligersgroepen, dan 
bent u van harte welkom. Ook de belangstelling van jongeren zou een welkome aanvulling zijn. 
Bent u, of kent u iemand die zich wil inzetten voor onze parochiegemeenschap, meldt u zich dan aan 
bij een van de kerkbestuursleden.    
Meer informatie over onze parochie vindt u op onze website: www.parochiemaasbree.nl 
  
 

http://www.parochiemaasbree.nl/


 
 
 
SYNODE 2021-2023 
Paus Franciscus heeft voor de periode 2021-2023 een synode uitgeroepen over het thema ‘Voor een 
synodale Kerk, gemeenschap, participatie, zending’. Afgelopen oktober is de zogeheten diocesane 
fase van deze synode van start gegaan in het Bisdom Roermond. Doel is om een proces van 
verandering in gang te zetten, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol 
spelen. 
Synode is een chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms 
nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te 
praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen 
en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de 
Kerk. 
Het is de bedoeling dat in alle bisdommen over de hele wereld in de eerste maanden van 2022 
gesprekken worden georganiseerd over de thema’s van de synode. Deze gesprekken bieden kansen 
voor parochies om nieuwe contacten te leggen en op een andere manier het gesprek aan te gaan 
met kerk-betrokken gelovigen, maar evenzeer met mensen die wat verder van de Kerk af staan of 
mogelijk zelfs buiten de Kerk staan. 
De belangrijkste onderwerpen uit deze verslagen worden via de bisschoppenconferentie doorgeleid 
naar Rome, waar ze tijdens de Algemene Bisschoppensynode van oktober 2023 besproken zullen 
worden. 
Het synodale proces is vooral bedoeld om te luisteren naar wat er onder mensen leeft en hoe zij 
tegen Kerk en geloof aankijken en welke rol ze daar voor zichzelf in weggelegd zien. Waar het 
uiteindelijk om gaat, is dat we als Kerk uit alle verschillende geluiden weten te onderscheiden wat de 
Heilige Geest ons duidelijk wil maken. 
Wilt u meer informatie over het proces van deze synode, wilt u betrokken zijn bij een van de 
gesprekken of heeft u ideeën over de toekomst van de Kerk dan kunt u contact opnemen met een 
van kerkbestuursleden. 
 
 


