Woord van dank aan de moderator, pastoor Chris Bergs, van de
Federatie RRM.
Waarde Chris,
In een turbulente periode van fusie van parochies en federatievorming op
de Rotterdamse Rechter Maasoever nam jij de taak ‘moderator van het
pastoresteam‘ en ‘voorzitter van vier parochiebesturen en een
federatiebestuur’ op je. Dit was geen simpele opdracht. Het was ook geen
klus waar je naar uit keek. Je hebt het wel gedaan.
Jij was pastoor voor alle parochianen binnen de Federatie RRM. Een
onmogelijke taak. Hoe kan één mens er zijn voor 10 locaties? Hoe kan
één priester voor zovelen een aanspreekpunt zijn? Jij deed wat je kon en
voelde regelmatig dat het niet genoeg was.
Wat betekent het moderator van het Pastores Team op de Rotterdamse
Rechter Maasoever en voorzitter van vier parochiebesturen en een
federatiebestuur te zijn in een periode van samenvoegen van ‘oude’
gemeenschappen en opbouwen ‘van nieuwe’ geloofsgroepen?
Agenda technisch:
 veel vergaderingen, met andere bestuurders en pastores wel te
verstaan.
 Aanspreekpunt voor gelovigen die zich niet herkennen in de
besluiten die genomen zijn.
 Gesprekspartner voor mensen die zich zorgen maken over de
toekomst van de kerk, de mogelijkheden om samen te vieren.
 Liaison tussen de diverse gremia en de verantwoordelijke personen
op het bisdom bureau.
Als pastor, herder voor de geloofsgemeenschap wilde je:
 voorgaan in de eucharistie
 tijd hebben voor een goed gesprek
 beschikbaar zijn voor het begeleiden van gelovigen bij doop,
vormsel, huwelijk en sterven.
Het geheel vraagt meer uren dan er volgens de CAO in een werkweek
passen.
Nu mag je met pensioen! Nou ja, je blijft plebaan van de kathedraal,
pastoor van de Surinaamse gemeenschap en lid van het pastoresteam
RRM.
Maar toch: je hoeft jouw dagen en vooral avonden, niet meer te vullen
met vergaderen en vergaderen.
Gelukkig voor ons heb je gezegd graag door te gaan als pastor. We
kunnen op je rekenen in de eucharistie, bij doop, vormsel, huwen en
sterven. Daar zijn wij heel blij mee.

Beste Chris, bij deze willen wij onze dankbaarheid laten blijken voor jouw
inzet voor de parochie H. Johannes. Wij hopen je nog vaak als pastor in
ons midden te zien.
Uitgesproken op zondag 28 januari 2018 in Het Steiger.
Miep in ’t Veen, vicevoorzitter parochiebestuur H. Johannes.

