
 

Aanvulling parochiebestuur Emmanuelparochie 
 
Beste parochianen, 
 
In de parochiebladen van oktober jl. en ook op de website van onze parochie, deelden wij als 
bestuur en pastoraal team van onze parochie met U onze zorgen over de continuïteit van het 
bestuur van onze Emmanuelparochie. 
 
Omdat binnenkort de maximale benoemingstermijn van acht jaar van enkele bestuursleden 
zal verstrijken, zijn wij dringend op zoek naar aanvulling van ons parochiebestuur. Daar komt 
bij, dat de bestuursleden, wier benoemingstermijn binnenkort zal eindigen, gedurende 
aanzienlijke tijd hun beste krachten hebben gegeven aan onze parochie en hun 
geloofsgemeenschappen. Hier zijn wij hen zeer erkentelijk voor. Dan lijkt het ook goed, dat 
het bestuurlijke ‘estafettestokje’ kan worden doorgegeven en dat nieuwe krachten onze 
bestuurlijke gelederen komen versterken. 
 
Daarom zijn wij blij om U te kunnen laten weten, dat wij voor ons parochiebestuur een 
nieuwe, aankomend, vice-voorzitter hebben gevonden. Het betreft de heer Gerard Boekel 
uit Hoonhorst. Op dit moment zit hij in de locatieraad/pastoraatsgroep van de Cyriacus-
geloofsgemeenschap in Hoonhorst, en behartigt daar de portefeuille gemeenschapsopbouw. 
In de tijd die komen gaat, zal hij deelnemen aan onze bestuursvergaderingen en in zijn 
nieuwe functie worden ingewerkt door de huidige vice-voorzitter, mevrouw Hermien 
Schoorlemmer. Als parochiebestuur en pastoraal team zijn we blij, dat de heer Gerard 
Boekel het vice-voorzitterschap van onze Emmanuelparochie wil gaan vervullen. Te zijner 
tijd zullen we hem voor benoeming voordragen bij onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. 
 
Voor ons parochiebestuur zijn we nog op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuwe 
penningmeester. Hierover lopen nog gesprekken. 
 
Al met al hebben we goede hoop, dat het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie 
binnenkort weer op sterkte zal zijn, om haar werk ten dienste van de parochie met haar elf 
geloofsgemeenschappen en U als parochianen, goed te kunnen vervullen. 
 
Dank voor Uw betrokkenheid en meedenken in de afgelopen tijd, fijn dat we nu dit goede 
nieuws met U mogen delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
                                                 Namens parochiebestuur en pastoraal team, 
 
                                                                             Pastoor André Monninkhof 
 


