
Pastoor Patrick, 

Van harte welkom in onze parochiegemeenschap Beveren-Zwijndrecht. 

Het moet niet evident geweest zijn om zo’n opdracht te aanvaarden: de parochie Beveren-

Zwijndrecht is uitgestrekt en we zijn nog volop bezig de “nieuwe parochie” op te bouwen.   

Maar je komt van goeden huize: van de parochie “de Goede Herder”. Die naam schept 

vertrouwen. We weten dat je die naam hoog in het vaandel draagt, en je recente 

afscheidsviering in je vroegere parochiegemeenschap bewijst dit ten volle. 

Een goede herder draagt zorg voor zijn schapen… en in je nieuwe parochie zijn er heel veel 

schapen. Medemensen die aandacht vragen maar ook graag mee willen werken om er het 

beste van te maken. 

Contact houden met al je parochianen lijkt een bijna onmogelijke taak. We zien - en de 

huidige aanstellingsviering is daar een bewijs van - dat je daarvoor ook de hulp inroept van 

de huidige beschikbare digitale media. Maar er is veel meer: in voorbereiding van je nieuwe 

taak heb je reeds heel wat contacten gelegd met mensen van onze parochiegemeenschap 

om goed te begrijpen wat er hier leeft om zo de boodschap van “de Goede Herder” verder te 

laten doordringen.  

In de eerste contacten mochten we je ervaren als een sterk luisterend oor met aandacht 

voor alle meningen maar ook jouw visie kwam duidelijk naar voor zodat we samen aan de 

toekomst kunnen bouwen. 

Pastoor Patrick, onze parochiegemeenschap verwacht veel van je. 

Er zijn enorm veel uitdagingen maar weet dat je er niet alleen voor staat. Al de medewerkers 

van de parochiegemeenschap Beveren-Zwijndrecht zijn bereid om samen met jou die 

uitdagingen aan te gaan en mee te werken aan een gemeenschap waar de Blijde Boodschap 

verkondigd, gehoord en begrepen wordt. Daar gaan we samen aan werken.  

Dank voor je engagement voor onze parochiegemeenschap. Samen en met Gods Geest 

moeten we erin lukken om er een echte diepmenselijke en christelijke gemeenschap van te 

maken.  

Pastoor Patrick, in het begin van de viering werden jou 13 sleutels overhandigd…, wij willen 

er graag nog één aan toevoegen… een grote sleutel, de symbolische sleutel van onze grote 

kerkgemeenschap Beveren-Zwijndrecht. Aan deze sleutel zijn 13 haakjes bevestigd. Hieraan 

kan je de sleutels van de 13 kerken ophangen.  

En om je wat te helpen de weg te vinden naar al deze kerken en kerkgemeenschappen in 

jouw parochie hebben we een “kerkkaart” samengesteld; een kaart met een afbeelding van 

al de kerken van jouw parochie. Zelfs zonder GPS ben je nu zeker: je kan overal terecht 

zonder verloren te lopen….  

 

In naam van het parochieteam:  

nogmaals hartelijk welkom en dankjewel.   


