Afscheid Pastoor Jaap van der Bie
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Tijd voor een nieuwe uitdaging

11

De afgelopen maand heeft
pastoor Jaap van der Bie afscheid
genomen van zijn parochie HH
Petrus en Paulus in de verschillende kerken. Zaterdag 7 november
is de officiele afscheidsdienst in de
Petruskerk. Pastoor Van der Bie:
"Het is tijd voor een nieuwe uitdaging, maar ik hen en blijf met hart
en ziel priester".
LEIDEN -

Pastoor Jaap van der Bie vertrekt
uit Leiden. Hij is sinds 2002 werkzaam in Leiden en ommelanden.
Vanaf de oprichting in 2012 is
hij verbonden aan de parochie
HH Petrus en Paulus, waaronder
acht parochiekernen in Leiden en
omstreken vallen. Hij is nog in
gesprek met het bisdom in Rotterdam om te kijken wat hij hierna
gaat doen. De pastoor zegt zelf:
"Met 63 jaar vind ik mezelf nog te
jong om op mijn lauweren te gaan
rusten".
Van der Bie werd op latere leeftijd
geroepen tot het priesterambt. Hij
ging op zijn 40e theologie studeren
enwerdin 1998gewijd totpriester.
In de zeventienjaar daarna was hij
pastoor in Den Haag, Oegstgeest
en Katwijk, voordat hij naar Leiden kwam. In 2012 werden maar
liefst acht parochies in Leiden en
de ommelanden (Stompwijk en
Zoeterwoude) samengevoegd tot
een grote parochie. Van der Bie
maakte deel uit van een team met
twee priesters, twee pastoraal werkers en een diaken. Er wordt voor
de diensten ook vaak een beroep
gedaan op twee emeriti priesters
(deze zijn al gepensioneerd) om
voor te gaan.

Vele manieren om kerk te zijn
Door de grootte van de parochie
is het even omschakelen geweest
voor Van der Bie. "Vroeger was er
meer een-oireen contact, nu trek
ik rond van de ene parochie naar
de andere, als een soort missionaris. Dat is wat ingewikkelder en
schept helaas meer afstand tussen

mij en de parochianen." Gelukkig
betekent dat wel dat het werk erg
afwisselend is, omdat de parochiekernen allemaal een eigen
karakter hebben. Het zijn hechte
gemeenschappen, maar allemaal
anders. Een belangrijk verschil is
natuurlijk of het een kerk in de
stad is of in de dorpen.
Wat niet verschilde, was de pastorale zorg die de pastoor mocht
verlenen. "Het verbinden van
mensen met elkaar en het rijk
van God blijft toch het mooiste
water is. Tijdens uitvaarten en het
bijstaan van zieke mensen is het
mogelijk echt iets voor mensen te
betekenen."
Van der Bie heeft niet alleen pastorale taken uitgeoefend, maar was
ook betrokken bij de werkgroep
over Franciscaanse spiritualiteit
in de Hartebrugkerk en de verbouwing en herinrichting van de
Meerburgkerk in ZoeterwoudeRijndijk. Door alle activiteiten en
pastorale zorg heeft hij een hechte
band kunnen opbouwen met zijn
parochianen, ondanks de grootte
van de parochie. Vooral de vrijwilligers draagt hij een groot hart toe.
"Vrijwilligers zijn het fundament
van de kerk, zonder hen zou het
niet mogelijk zijn om de parochie
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draaiende te houden."

Afscheid
De hele maand oktober heeft pastoor Van der Bie afscheid genomen
van de verschillende parochiekernen. De offi.ciele afscheidsdienst
vindt zaterdag 7 november plaats
in de Petruskerk om 19.00 uur. Het
hele pastorale team is aanwezig en
zijn opvolger, pastor Walter Broeders, wordt ge'installeerd tijdens
de mis met eucharistieviering.
Een gelegenheidskoor verzorgt de
muzikale omlijsting. Vanzelfsprekend is iedereeq welkom. •

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwelijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com. •

