PASTOR JAN DE WAAL: WELKOM IN WEURT
Tijdens de Eucharistieviering op het feest van Allerheiligen, afgelopen dinsdag, heeft pastor Jan de
Waal uit Ewijk bekend gemaakt dat hij vanaf 1 januari 2006 het vaste aanspreekpunt zal zijn in onze
parochie. Na deze mededeling ontving hij spontaan van de aanwezigen in de kerk een
welkomstapplaus. Pastor Jan de Waal is vertrouwd met de parochie Weurt en de parochianen van de
Weurt zijn vertrouwd met hem, omdat hij de regelmatig in onze kerk de Eucharistieviering heeft
gecelebreerd. Ook was hij al betrokken bij de voorbereiding van onze Eerste Communicanten. Het
Parochiebestuur is zeer blij dat de onderhandelingen met pastor Jan de Waal met succes zijn
verlopen. Van beide kanten is in het belang van de parochie Weurt hier hard aan gewerkt.
Pastor Jan de Waal deelde tevens mee dat hij geen pastoor wordt, dat is en blijft vicaris-generaal
Wim van Meijgaarden. Pastor Jan de Waal zal gedeeltelijk werkzaam zijn in Weurt omdat hij ook nog
werkzaam is in de gezondheidszorg. De aanstelling van pastor Jan de Waal betekent dat hij met
ingang van 1 januari 2006 de verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse liturgische en pastorale
taken in onze parochie. Zo zal hij onder meer opnieuw de Werkgroep Eerste Communie begeleiden
en nu ook de Werkgroep Vormsel. Ook zal hij spreekuur houden voor de parochianen. Mogelijk
wordt de Eucharistieviering van zondag verplaatst van 10.00 uur naar 9.30 uur om de nieuwe pastor
in de gelegenheid te stellen om 11.00 uur nog elders een Eucharistieviering te celebreren. Op de
website van de parochie (onder Vieringen) staat nu voor elk weekeinde aangegeven wie de celebrant
zal zijn. Vanaf januari hoeft dit niet meer omdat dit in principe Jan de Waal zal zijn. Ook zullen
nieuwe initiatieven worden ontplooid. De paters Maristen, die onze parochie ook de laatste tijd zeer
gesteund en geholpen hebben, zullen pastor Jan de Waal waar mogelijk ondersteunen. Dit alles
betekent dat met ingang van 1 januari 2006 belangrijke wijzingen zullen plaatsvinden. Deze zullen
tijdig worden bekend gemaakt in het parochieblad.
In de overweging bij Allerheiligen sprak pastor Jan de Waal de wens uit dat Weurt mag groeien en
bloeien als parochiegemeenschap en dat iedereen "die iets op zijn/haar hart heeft zich tot hem zal
wenden". In de lezingen van Allerheiligen staat de Bergrede of de Zaligsprekingen van Jezus centraal.
Pastor Jan de Waal vond het heel inspirerend dat hij met de bekendmaking van zijn komst als pastor
in Weurt deze woorden mocht uitspreken:
Toespraak op de berg
Bij het zien van deze menigte ging Hij (= Jezus) de berg op, en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze
toespraak: ‘Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der
hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die
zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar
de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij
zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God
zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het
koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je
van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht
jullie een rijke beloning.
Het Parochiebestuur wenst pastor Jan de Waal veel geluk en toewijding toe in onze Andreasparochie.
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