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Pag. 4. A.J.M. Heerink vervangen door vacature.
e
Pag. 5. 6 alinea van 1.2 Missie. Zin, beginnend met: Ook denken wij
…..etc vervangen door: “Ook denken wij aan hen die met een verlies
te maken krijgen rond levenseinde, ziekte en gezondheid,
werkloosheid en daarom niet mee kunnen komen in onze huidige
samenleving.”
e
Pag. 7. In onderdeel Ouderen de twee zinnen, waarvan de 1 begint
met: Tegelijkertijd is er ….……etc vervangen door: “Tegelijkertijd is
er een grote groep vitale ouderen, die hun levenservaring en
levenswijsheid ten dienste van kerk en samenlevingwil stellen. Onze
zorg en aandacht zal ook deze generatie betreffen, die onze kerk met
een trouwe wekelijkse kerkgang nog inhoud en gestalte geeft.”
Pag. 9. In onderdeel Werkveld de zin, beginnend met: Het is
opvallend ……..etc vervangen door: “Het is opvallend dat ouders (op
de ouderavonden rondom Eerste Heilige Communie en Heilig
Vormsel) bijna niet meer in staat zijn hun geloof te verwoorden.”
Pag. 11. Aanvullen bij: Werkgroepen die raakvlakken met de kerk
hebben: “De Wereldwinkel verkoopt kunst- en foodartikelen uit de
hele wereld en zonder kinderarbeid gemaakt, waarbij de producenten
een eerlijke prijs ontvangen.”
e
Pag. 12. 3 alinea. De afkorting KCWO betekent Katholiek Centrum
voor Welzijnsbevordering Overijssel.
e
Pag. 14. De 2 alinea van onderdeel Werkveld vervangen door:
Oecumene is binnen de parochie in ontwikkeling. De pastores nemen
deel aan de vergaderingen van de Raad van Kerken. Er is een
Dialoog Christenen en Moslims waaraan de pastores hun bijdrage
leveren. Ieder jaar wordt door de oecumenische commissie een
programmaboekje uitgegeven voor Vorming en Toerusting.
e
Pag. 15. De 3 alinea van onderdeel toekomstperspectief vervangen
door: Naast het leren kennen, waarderen en stimuleren van de
bestaande parochianen is het ook belangrijk om nieuw ingekomen
parochianen welkom te heten. Er bestaan al bezoekgroepen in
Deurningen, OLV Tenhemelopneming, Rossum en de Drieëenheid.
Er zijn initiatieven om samen in gesprek te gaan. Voor de andere
locaties moet worden gezocht naar mogelijkheden om een
bezoekgroep op te richten.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van . . . maart 2010.

