Aankondiging & Uitnodiging

Classicale commissie Pastorale Zorg Verstandelijk Beperkten Amsterdam en omstreken.
Datum: maart 2022

DAG ALLEMAAL! AFSCHEID EN EEN NIEUWE START

Het is zo mooi geweest….maar “alles heeft zijn tijd….”!
Hetty Peereboom en Marja van Gaalen gaan per 1 mei a.s. stoppen met hun werk als vrijwilliger en als pastor/coördinator van het pastorale werk voor en met mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders.
Hetty heeft 26 jaar, sinds 1996, met zeer veel inzet en creativiteit meegewerkt aan de kerkdiensten, Kerstfeestvieringen en de bijbelkringgroep, ‘De Mee-Praters’. Nooit deden wij tevergeefs een beroep op haar. In het persoonlijke contact wist zij mensen steeds te raken
door haar spontaniteit en grote geloof. Na 26 Kerstfeestvieringen hier in Nederland, wil
Hetty ook eens met de Kerstdagen bij haar familie in Canada zijn …
Marja gaat met pensioen en wil genieten van meer vrij-zijn en het hebben van minder verantwoordelijkheid. Sinds 2004 is Marja pastor en coördinator van deze pastorale zorg in
Amsterdam en omstreken. Met tomeloze inzet en een grote mate van betrokkenheid heeft
Marja met hart en ziel gestalte gegeven aan haar opdracht.
Wie daarvan getuige is geweest, weet wat er wordt bedoeld…
Jullie beider, unieke inbreng heeft een onmiskenbaar stempel gedrukt op een bloeiperiode van deze vorm van pastorale zorg en de commissie zelf. Heel veel dank daarvoor!
Wat zijn wij blij en dankbaar om u te kunnen vertellen dat ds. Margrietha Reijnders het
werk van Marja gaat overnemen. Zij gaat zich vooral inzetten bij de bijbelkringgroep,
‘De Mee-Praters’ en in het individuele, pastorale werk.
Margrietha is buurtdominee van de Stichting Betondorp Bloeit in Amsterdam-Watergraafsmeer.
Op zondag 10 april a.s. nemen wij tijdens de kerkdienst in kerkelijk centrum, De Bron,
Amsterdam-Watergraafsmeer afscheid van Hetty en Marja. Margrietha zal dan ook aan
u worden voorgesteld.
Voorganger: Ds. Gerbrand Molenaar
Aanvang: 10.00 uur
Adres: Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam

Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade.
Van harte hopen wij u te mogen begroeten!
Mede namens de overige leden van de Classicale commissie Pastorale Zorg Verstandelijk
Beperkten Amsterdam en omstreken,

Mari-Jos Nederveen, secretaris

