
Vrijwilligers (blog 13) 
 

Een grote rijkdom binnen de Sint-Vitusparochie zijn de vele 
vrijwilligers. Elke morgen als ik het Titus Brandsma Huis binnenstap 
is er een gastdame die koffie zet en alle mensen die langs komen 
ontvangt. Ik vind het mooi om te zien hoeveel leven en gezelligheid 
er is aan de koffietafel. Er zijn drukkers, de mensen van het 
morgengebed drinken een kopje mee, op woensdag is vaak de klussengroep actief, en 
de vrouwen van het kerkelijk bureau maken tijd voor een bakje. Op vrijdag zijn er de 
kosters die de kerk klaar maken voor de eucharistie en de mensen die de bibliotheek 
beheren. Ook op de andere dagen zijn er altijd mensen actief bezig met hun 
vrijwilligerstaken. En dit zijn de nog meest zichtbare vrijwilligers.  

  
Heel veel mensen doen hun werk in stilte op 
de achtergrond. Ik denk aan de vele 
bezoekers van zieken en ouderen, de mensen 
die taalles geven aan vluchtelingen die hier 
een bestaan proberen op te bouwen. Ook de 
werkgroep Scheepsmaatjes, de 
catechesevrijwilligers, de schoonmakers en 
de websitebeheerders zien we vaak niet, 
maar ze zijn onmisbaar binnen onze 
parochiegemeenschap. Het bestuur en de 

gemeenschaps- en beheercommissies, de financiële administrateur en de mensen van 
de ledenadministratie, ze komen soms even in beeld, vaak niet, maar zonder hen zou 
alles niet zo soepel verlopen.  
  
Het maakt me dankbaar dat zoveel mensen hun geloof handen en voeten willen geven 
door iets te doen binnen of buiten de parochiegemeenschap. De geloofsgemeenschap 
geeft je graag de kans om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Steeds opnieuw 
zoeken we naar nieuwe mensen, en naar die taken die passen bij de persoon die je bent. 
We zoeken een koster, we zoeken naar iemand die een jonge moeder wil begeleiden bij 
het huiswerk voor de inburgeringscurscus, we zoeken naar een voorzitter voor de VOM-
groep met passie voor ontwikkelingsprojecten en vrede in de wereld. Misschien hou je 
van jonge kinderen en wil je meehelpen bij de kinderopvang tijdens de kerkdiensten in 
de Bonifatius of wil je vier keer per jaar een zondagochtend optrekken met tieners van 
10 tot 14 jaar. De gemeenschaps- en beheercommissie van de Bonifatius zoekt een 
penningmeester en ook de groep in Wergea kan versterking gebruiken. Als je graag iets 
wilt doen en wilt groeien in je geloof, dan ben je van harte welkom binnen één van onze 
geloofsgemeenschappen. In een persoonlijk gesprek kunnen we dan kijken wat bij je 
past. Het verrijkt jezelf, en het verrijkt de mensen om je heen.  
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