BENOEMING WAARNEMEND PASTOOR TE WEURT
Aan alle parochianen van Weurt,
Hierbij maak het Parochiebestuur bekend dat met ingang van 20 oktober 2004 de Bisschop van ’sHertogenbosch Mgr. Hurkmans als waarnemend pastoor voor de H. Andreas Parochie te Weurt heeft
benoemd pater/vicaris W. van Meijgaarden.
In zijn brief spreekt de bisschop de wens uit dat pastoor Van Meijgaarden veel goed werk voor onze
parochie zal kunnen verrichten en vraagt daarbij de steun van de parochianen en met name ook van
het parochiebestuur.
Het parochiebestuur heet pastoor Van Meijgaarden van harte welkom als pastoor in onze parochie
en als voorzitter van het parochiebestuur.
Het waarnemerschap houdt in dat pastoor Van Meijgaarden als pastoor niet full-time in onze
parochie werkzaam zal zijn, omdat hij niet alleen vicaris is ten dienste van het bisdom, maar ook
waarnemend pastoor elders.
Onderstaand vindt u de inhoud van de brief van de bisschop aan het Parochiebestuur met een
afschrift van de inhoud van de brief aan pastoor Van Meijgaarden.
Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur (SV)

Afzender: Bisdom van ’s Hertogenbosch, Secretariaat
’s-Hertogenbosch 20 oktober 2004
Aan het bestuur van de parochie
H. Andreas, Kerkstraat 14, 6551 ZZ Weurt
Geacht bestuur,
Bij deze deel ik u mede dat ik met ingang van heden de hoogeerwaarde pater W. van Meijgaarden sss
heb benoemd tot waarnemend pastoor van uw parochie H. Andreas te Weurt.
Van de benoemingsbrief van pastoor Van Meijgaarden vindt u bijgaand een afschrift ingeloten ter
informatie.
Ik hoop dat pastoor Van Meijgaarden veel goed werk voor uw parochie zal kunnen verrichten en dat
hij daarbij mag rekenen op de steun van de parochianen en met name ook van uw bestuur.
Met vriendelijke groeten
(was getekend):
Drs. A.L.M. Hurkmans, Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Afschrift brief bisschop van ’s-Hertogenbosch aan pater Van Meijgaarden:
’s-Hertogenbosch, 20 oktober 2004
Hoogeerwaarde pater Van Meijgaarden,
Bij deze benoem ik u, zoals besproken, met ingang van heden tot waarnemend pastoor
(administrator paroechialis) van de parochie H. Andreas te Weurt.
Deze functie zal door u worden uitgeoefend overeenkomstig het kerkelijk recht totdat een andere
voorziening zal zijn getroffen.
Voor uw bereidheid het administratorschap van de parochie Weurt te aanvaarden wil ik u van harte
bedanken en ik hoop dat u als waarnemend pastoor in goede samenwerking met uw collegae in de

omgeving goed werk voor de parochie zult kunnen verrichten. Gaarne wens ik u daarbij alle succes
en Gods zegen toe.
Het kerkbestuur heb ik van uw benoeming in kennis gesteld.
Met vriendelijke groeten,
(was getekend):
Drs. A.L.M. Hurkmans, Bisschop van ’s-Hertogenbosch
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