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Bericht aan de parochianen van de Heilige Maria Koningin 

  

Beste parochianen,  

Op 19 januari 2022 heb ik de heren René Heerdink, Ton Kragten en Frie van Os meegedeeld dat ik 
hen per 1 maart 2022 eervol onthef van hun lidmaatschap aan de locatieraad. 

De aanleiding tot dit besluit is het feit dat zij tegen het besluit van het bestuur van de parochie dat 
in samenspraak met het team is genomen toch een viering op de afgelopen eerste kerstdag 
hebben aangekondigd en georganiseerd. De goede bedoelingen daarachter en de zorgvuldigheid 
waarmee ze zich daarbij aan de richtlijnen van de bisschoppen hebben gehouden treffen geen 
verwijt. Wel dat ze zich eigenmachtig tegen een besluit van het parochiebestuur hebben gekeerd 
en bovendien niet hebben verklaard dat in voorkomende situaties niet opnieuw te doen.  

Dit besluit is genomen tegen de achtergrond van het feit dat zij langer dan het jaar waartoe het 
toenmalig parochiebestuur hun toestond als locatieraadsleden zijn aangebleven en dat overigens 
op goede wijze hebben gedaan. Helaas zijn ze er niet in geslaagd om in de afgelopen ruim twee 
jaar opvolgers te vinden voor de locatieraad. 

Dit besluit heb ik zowel in een vergadering als ook in correspondentie met hen besproken en heb 
ik schriftelijk bevestigd.  

Tot 1 maart zullen zij dus in functie blijven en tot die tijd hun werkzaamheden afbouwen resp. 
overdragen aan het parochiebestuur.  Intussen hoop ik ook met uw medewerking vrijwilligers te 
vinden om voorlopig deeltaken over te nemen tot er een definitieve invulling is gekomen voor de 
vacatures die met hun vertrek ontstaan.  

  

Capelle aan den IJssel, 25 januari 2022 

  

Pastoor dr. H. Flohr, moderator pastoraal team en voorzitter parochiebestuur Sint Christoffel 

  

 


