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Een nieuwe benoeming
Een tijd van komen, een tijd van gaan

Wij gaan afscheid nemen van onze pastoor Jurgen Jansen. Per 1 december aanstaande heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe pastorale 
opdracht toevertrouwd in de samenwerkende parochies van Hengelo, Borne, Delden en omstreken. Wij zijn dankbaar voor het vele goede werk dat hij 
in ons midden heeft verricht en wensen hem wijsheid en zegen voor zijn nieuwe taak.

Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is benoemd: pastoor Marc Oortman. Pastoor Oortman werd gewijd in 2009 en is 53 jaar. Als pas-
toraal team en bestuur hebben wij reeds kennis met hem mogen maken en wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet. De installatieviering 
van pastoor Oortman zal worden gehouden op zondag 6 december om 10.00 uur in de Mariakerk te Didam. Over deze plechtigheid en de wijze waarop 
wij afscheid zullen nemen van pastoor Jansen zullen we u nog nader berichten in een komende uitgave van parochieblad De Gabriël waarin beide 
pastoors ook uitgebreid aan het woord zullen komen. 

Pastoor Oortman is geboren en getogen in Haaksbergen en is de oudste uit een gezin met twee kinderen. Voor zijn roeping tot het priesterschap 
runde pastoor Oortman een advocatenkantoor. Na jaren twijfelen, waarbij de vraag om priester te worden altijd al aanwezig is geweest en telkens weer 
opkwam, komt het er dan uit. Het was een antwoord op de vraag: “Hoe ga je gelukkig worden? Want een mens moet gelukkig proberen te zijn in zijn 
leven. Daar mag een mens naar streven. Mijn ouders waren altijd betrokken en gelovig, maar op een natuurlijke en niet dwangmatige manier.”

Pastoor Oortman
Een eerste kennismaking

Pastoor Oortman: “Liturgie blijft voor mij als priester belangrijk, maar door die liturgie wil ik ook proberen 
een pastoor te zijn die benaderbaar is. Daarnaast wil ik proberen parochianen duidelijk te maken dat zij 
ook ledematen zijn van het lichaam dat de kerk is. Ook zij hebben een taak en zullen dat zelf moet doen. 
Geloofsoverdracht is bijvoorbeeld belangrijk. Als ouders niet met kinderen over hun geloof praten dan 
gaat het niet lukken. Graag wil ik er zijn voor de parochianen. 

Ik wens dat mensen mogen ervaren dat gemeenschap van Christus zijn, meer is dan alleen een kerkge-
bouw, meer is dan alleen de vieringen in de kerk. Dat het vooral ook betekent dat het saamhorigheid is 
tussen mensen onderling en dat mensen dat mogen ervaren. Dat daar de bron ligt om handen en voeten 
te geven aan de opdracht die Christus ons heeft gegeven om elkaars medemensen te zijn.”

Een stukje noorderlijker, op ongeveer een uurtje rijden, wacht de nieuwe werkomgeving van pastoor Jansen; 
de samenwerkende R.K. parochies Twente Zuid bestaande uit De goede herderparochie, de Heilige Geestpa-
rochie en de parochie H.H. Jacobus en Johannes. Een gebied met 14 kerkgebouwen. 

Vanaf 1 juli 2013 was de parochie H. Gabriël het werkgebied van pastoor Jansen. “Een benoeming van ruim 
zeven jaar waarin de parochie letterlijk en fi guurlijk een transitie heeft ondergaan. Met de nodige uitdagin-
gen, maar ook met veel warme menselijke contacten. Als liturg, als bestuurder en in het optrekken met men-
sen heb ik altijd geprobeerd om in geloof voor te gaan. De vanzelfsprekenheid waarmee je nu mensen in je 
parochie weet te vinden en kunt benaderen is iets wat je in de eerste periode van een nieuwe benoeming 
altijd mist. Het zal even wat tijd vragen om daar de weg in te vinden. De afgelopen jaren waren voor mij ze-
ven goede jaren. Ik hoop dat het mij gegeven is dit voort te mogen zetten in mijn nieuwe parochie. Ik wens 
de parochianen van de parochie H. Gabriël en pastoor Oortman een goede en warme samenwerking toe!” 

Het vertrouwde loslaten
Elders verder bouwen
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