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Tijdens het schrijven van deze zondagsbrief ben ik bij de zusters in Dongen. Ik kom hier al 
vanaf de start van mijn priesteropleiding, nu 13 jaar geleden. Zr. Apollonia was eens mijn 
kleuterjuffrouw en zo is deze band altijd blijven bestaan.  
 
7 november 2015 werd ik priester gewijd en na drie mooie jaren in de regio Alphen/Gilze en 
3 mooie jaren in Zeeuws-Vlaanderen, werd ik op 24 oktober 2021 door bisschop Liesen als 
pastoor geïnstalleerd in de Catharinaparochie. We zijn dus alweer een jaar samen onderweg. 
Een weg die onzeker is. We zoeken samen naar nieuwe wegen om als kerk present te zijn, 
om het verhaal van Jezus te laten klinken, als een boodschap van hoop en liefde, in een 
wereld die schreeuwt om een teken van vrede en rechtvaardigheid, om een teken van liefde 
en verdraagzaamheid.  
 
Voor de voortgang van ons geloofsleven en voor het bereiken van vooral ook jonge mensen 
is het noodzakelijk dat we ons als parochie missionair ontwikkelen. “Missionair” wil zeggen 
dat wij geloofsgemeenschappen worden waar mensen een band ervaren met God en zijn 
Zoon Jezus Christus en met elkaar. Anders gezegd we bouwen aan een Kerk waarin mensen 
steeds méér leerling van Jezus worden en biddend, vierend, dienend en lerend het geloof 
beleven en voorleven. 
 
Hiervoor is het nodig om de voorzieningen en de praktische organisatie van de parochie aan 
te laten sluiten bij de noden en mogelijkheden van deze tijd.  
De huidige energiecrisis noopt ons al tot ingrijpen, om te verduurzamen en de verliezen in de 
parochie niet verder op te laten lopen. We zoeken als parochiebestuur samen met de 
Parochiekerncommissies naar mogelijkheden om de algehele financiële positie te 
verbeteren, zodat we een betrouwbare geloofsgetuigenis kunnen blijven geven, nu en voor 
de toekomstige generaties.  
 
Tot slot wil ik u allemaal bedanken voor uw inzet in onze parochie (en ook daarbuiten), het is 
voor mij een echte steun en onderschrijft dat we het samen doen!  
Dank voor uw geduld en bovenal dank voor uw geloof en uw gebed.  
 
Pastoor Jochem van Velthoven 


