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Bisschop zegent parochiecentrum Sint Annaparochie
SAMENKOMST

Plaats: Sint Annaparochie, Verrijzenis
des Herenkerk. Gebeurtenis: inzege-
ning parochiecentrum. Medewerken-
den: o.a. bisschop Gerard de Korte,
pastoor Marco Conijn, acoliet Timothy
Heppener, Jubilate en Dubbelkwartet
o.l.v. Durk de Vries en organist Luuk
de Vries. Belangstelling: zo’n 150
mensen.

N ormaal zitten er zo’n vijftig
mensen in de katholieke
Verrijzenis des Herenkerk in

Sint Annaparochie, maar gisteren
waren het er drie keer zoveel. Dat
had een feestelijke reden: het gere-
noveerde parochiecentrum De Skúl
werd door bisschop Gerard de
Korte ingezegend.

Vooraf vertelde jongere Timothy
Heppener iets over de geschiedenis
van de parochie, die in 1940 als
experimentele vicarie door de

paters franciscanen in een huiska-
mer werd begonnen. Sinds 1959
staat de kerk er. In 2013 werd de
Heilige Jacobus de Meerdereparo-
chie gevormd, een fusieparochie
met Harlingen, Franeker, Dronryp,
Terschelling en Vlieland.

Aanvankelijk was er sprake van
een calimerogevoel binnen de
eerste fusieparochie van het bis-
dom, maar daar was geen reden
voor, aldus pastoor Marco Conijn in
zijn openingwoord. De 120.000
euro die zijn geïnvesteerd in De
Skúl had de oude streekparochie
nooit kunnen opbrengen. ,,De fusie
heeft ons dus een prachtig paro-
chiecentrum opgeleverd.’’

Het bisdom, memoreerde Conijn,
wil onder leiding van De Korte juist
inzetten op het voortzetten en, als
het even kan, revitaliseren van het
lokale geloofsleven. ,,Wij gaan niet
bij de pakken neerzitten of sip

zitten weten over de zorgen die er
zijn’’, benadrukte de bisschop op
zijn beurt in de homilie (preek).

Het komt er wel op aan dat de
gelovigen uit de stenen godshuizen
uitzwerven als levende stenen van

een kerk die midden in de samenle-
ving wil staan, zei de bisschop. De
zegen die hij zou geven over de
stenen van het parochiecentrum,
zo vervolgde hij, was direct een
zegen over de levende stenen.

Na de eucharistie ging het in
processie naar het parochiecen-
trum waar De Korte met de wijwa-
terkwast de plechtige inzegening
verrichtte. ,,Dat dit een plek mag
zijn waar allen zich prettig voelen.
Maak de aanwezigen eensgezind,
een van hart en een van ziel op weg
naar u’’, bad de bisschop.

En bij de zegening van het kleine
kruisbeeld in de centrale ontmoe-
tingsruimte van het centrum: ,,We
bidden u: zie om naar uw mensen
alhier, die dit teken van heil een
plek geven in hun parochiecen-
trum. Geef dat zij door de kracht
ervan gesterkt worden.’’
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