Beste parochianen,
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is kapelaan Tesfay al op weg naar Ethiopië. Wij hebben op 18
oktober in Edam, op 25 oktober in Ilpendam en op 1 november jdens eucharis evieringen als
parochiegemeenschap van de H Franciscus afscheid van hem genomen. Dit betekent ook dat er in
onze parochie op een van de kerkplekken geen priester meer werkzaam is. Deken M. Salao Rocha pr.
uit Purmerend is onze nieuwe administrator, wat inhoudt dat de deken onze ‘pastoor’ op afstand is,
en dat we bij hem terecht kunnen met onze vragen. Uit contact met zowel bisschop Mgr. Hendriks als
met de Deken is duidelijk geworden dat we, zoals het er nu uitziet, niet kunnen rekenen op een
vervanger voor kapelaan Tesfay. Hierbij kan ik nog opmerken dat voor wat betre het
vieringenrooster per 1 november Mario Agius is benoemd als priester assistent, maar is hij alleen
inzetbaar als voorganger in de zondagse vieringen, in verband met zijn studie Canoniek Recht en zijn
inzet voor de Missio ad Gentes* te Groningen. Zelf ga ik in januari met pensioen. In een gesprek, dat
ik samen met een van de bestuursleden van onze parochie heb gehad met Mgr. Hendriks, is gevraagd
of ik ook na het bereiken van de pensioengerech gde lee ijd, nog ac ef wil blijven in de parochie. En
niet alleen vanwege de hierboven geschetste situa e,
heb ik de bisschop daarop posi ef
geantwoord, maar ook omdat ik nog graag enige jaren ac ef wil zijn in deze parochie. Ik zal, net als
nu het geval is, donderdag en vrijdag proberen als mijn vrije dagen aan te houden, met uitzondering
voor uitvaarten. In de prak jk zal dit gaan inhouden dat ik voor wat betre het pastorale werk mijn
aandacht nu zal moeten verdelen over de drie kerkplekken in onze parochie, waarbij de kans bestaat
dat er hier en daar een taak zal blijven liggen en dat ik wellicht regelma g een beroep zal moeten
doen op uw geduld en begrip. Maar ik heb daarnaast ook het volste vertrouwen dat we er samen uit
gaan komen. Want kerk zijn doen we immers samen, getuige de vele vrijwilligers die op alle drie de
kerkplekken ac ef zijn met van alles en nog wat. Met elkaar houden we onze parochie levend. Zeker
als we de goede God vragen ons daarbij te zegenen.
Pastor Henk Bak
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* Een Missio ad gentes wordt gevormd door gezinnen die zich b schi baar hebben gesteld voor een
missi naire erv ring, g woo lijk in een ander dan het eigen land. De gezinnen leven zoals ieder gezin:
de ouders hebben banen, de ki d ren gaan naar school; maar teg lijk vormen zij een steun voor de
prie ters door het geloof dat zij met elkaar delen en door hun inzet voor de evangel s e.

