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Betreft: Vacature Centraal Parochiesecretariaat Maria Sterre der Zee 

 

Beste parochianen van de parochie Maria Sterre der Zee, 

 

Via deze weg vragen wij uw welwillende aandacht voor het volgende. Onlangs heeft 
Mevr. Lisette van Oordt haar dienstverband bij de parochie Maria Sterre der Zee 
opgezegd. In het laatstverschenen nummer van Stella Maris bent u hierover 
geïnformeerd.   

Een goed functionerend Centraal Parochiesecretariaat is onmisbaar in een grote 
parochie bestaande uit meerdere geloofsgemeenschappen.  Het is ondergetekenden,  
de overige leden van het parochiebestuur en  pastoraal team er veel aan gelegen dat 
er een goede opvolging komt. Een persoon die ter zake kundig is, discreet, 
communicatief vaardig, weet aan te sturen en adequaat reageert. 

Deze gewenste opvolging hebben wij gevonden in de persoon van Monique 
Meeussen. Monique is medewerkster bij de Pastorale Dienstverlening van het Bisdom 
Rotterdam en bereikt in november haar pensioengerechtigde leeftijd. Gezien haar 
jarenlange ervaring, ook met parochiesecretariaten bisdom-breed, zowel lokaal als 
centraal, is het idee ontstaan dat Monique Meeussen de juiste persoon is om Lisette 
van Oordt op te volgen. Monique kent de parochie Maria Sterre der Zee, is ter zake 
kundig, discreet, adequaat, communicatief vaardig en zij weet aan te sturen. Als 
vrijwilligster in de parochie en als adviseur van het parochiebestuur wordt zij alom 
gewaardeerd. Monique Meeussen heeft volmondig positief gereageerd op het verzoek 
van het parochiebestuur om Lisette van Oordt op te volgen. Zij wil vrijwillig haar 
talenten voor onze parochie inzetten, waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn.  

Met het bisdom-bestuur is het volgende afgesproken:  Monique Meeussen werkt vanaf 
1 juli a.s. tot haar pensioenleeftijd, 2 dagen per week op het Centraal 
Parochiesecretariaat. Na 23 november wordt dit omgezet in 3 dagen per week. Wij 
wensen Monique Meeussen veel succes en vertrouwen op een voortgezette 
constructieve samenwerking tot opbouw van onze parochie Maria Sterre der Zee. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

 

Dolf Langerhuizen                                                   Jan Maas 
Pastoor parochie Maria Sterre der Zee                        Vice-voorzitter parochiebestuur     
 

                                


