
Huldiging vrijwilligers  

Het kon en mocht weer! Wat door corona twee keer mis was gegaan is zaterdag 9 oktober als 

geloofsgemeenschap ingehaald. De huldiging van vrijwilligers die zich al heel lang 

belangeloos inzetten voor het geluk en welzijn van mensen vanuit de H. Hartkerk. 

 

Tijdens de viering, waarin in het evangelie de vraag van een rijke jongeling aan Jezus werd 

gesteld wat een mens moet doen om gelukkig te zijn, was het antwoord van Jezus, kort 

samengevat: “Geld en goederen maken de mens niet gelukkig maar aandacht hebben voor een 

ander des te meer”. Voorganger Arnold Huijsmans gaf er een mooie uitleg bij met een 

link naar wat er na de viering stond te gebeuren; huldiging van mensen die dit al jaren doen 

voor en vanuit onze parochie. Vrijwilligerswerk is je inzetten voor het geluk en welzijn van 

anderen. Je geeft iets van je tijd en je krijgt er een goed gevoel voor terug. En samen iets doen 

voor de gemeenschap brengt daar ook nog eens gezelligheid bij. 

 

Na afloop van de viering werden maar liefst 9 personen in het zonnetje gezet. Leo Broeks 

sprak namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep de jubilarissen toe. 

Eerst zij die eigenlijk al in 2020 gehuldigd zouden worden. 

 

Mies Boerkamp heeft zich 25 jaar belangeloos ingezet voor o.a. avondwake’s, bezorgen van 

het parochieblad en de kerkversiering. 

Annie Kelder begon in de leiding van de Tienerclub en helpt nog steeds mee aan de 

kerkversiering en in de Caritas.  En dat al ruim 40 jaar. 

Jaap Warnar is ook al 40 jaar een radertje in het geheel; meehelpen in de leiding van diverse 

gelederen tot zorgen voor het metaalwerk bij het onderhoud van de gebouwen.  

André van der Vegte spande als jongste van de jubilarissen de kroon met 50 jaar vrijwilliger 

zijn. Begonnen als misdienaar en daarna tot op heden akoliet. Verder was hij o.a. aktief in het 

bestuurswerk, Raad van Kerken en de Pastoraatsgroep. 

 

Daarna kwam de groep die de afgelopen zomer een jubileum te vieren hadden. 

Er was zelfs een echtpaar onder de jubilarissen die zich al 25 jaar verdienstelijk maken. 

Diny Boxebeld begon in de Tienerclub en was aktief in de Caritas en nu nog helpt ze mee in 

het schoonhouden van het kerkgebouw. Herman Boxebeld begon in de Parochievergadering 

en helpt met veel plezier in de tuinploeg en bij het onderhoud van de kerk. 

Hans Gerritzen is al 25 jaar de man van de bestuurszaken en tot op heden betrokken bij aktie 

kerkbalans, het liturgisch beraad en is tevens collectant. 

Ben Mars, 25 jaar geleden begonnen in diverse bestuursfuncties tot op heden nog bezig met 

het seniorenpastoraat, Kerk In Platteland en helpt op de begraafplaats en bij het onderhoud 

van de gebouwen. 

Jo Mulder begon als jong ventje bij de misdienaars (in de oorlogsjaren). Op latere leeftijd 

werd hij opnieuw vrijwilliger, toen in de Caritas en tot op heden is hij collectant en brengt het 

parochieblad bij mensen thuis.  

 

Leo Broeks vatte het kort samen; vele van deze  jubilarissen staan niet zo vaak op de 

voorgrond maar zijn dienstbaar aan het grote geheel. Jullie zorgen er voor dat de kerk kan 

draaien met en voor elkaar. Mensen die over het algemeen goed te passe zijn en altijd in voor 

een praatje. Fijn dat jullie je steentje bijdragen. En dat geldt voor alle vrijwilligers. 

Onze geloofsgemeenschap hoopt nog vele jaren van alle talenten gebruik te mogen maken om 

zo onze parochie in stand te kunnen houden. 

De jubilarissen kregen een oorkonde en bloemen overhandigd en werden door de kerkgangers 

gefeliciteerd met een hartelijk applaus. 

Na de huldiging was er voor de jubilarissen een gezellig samenzijn georganiseerd in het 

parochiecentrum. 


