
Nieuwe penningmeester locatieraad 

Zoals u weet zijn we altijd op zoek naar nieuwe locatieraadleden. Geregeld vragen we dan mensen 

om een taak op zich te nemen. Onlangs werd dit urgent. Vanuit de Emmanuelparochie werd een 

sterk beroep op mij gedaan om de taak van penningmeester te gaan vervullen in het bestuur. De 

huidige penningmeester heeft daar zijn periode erop zitten en is verplicht aftredend. Tot nog toe was 

het niet gelukt om een vervanger te vinden. In het verleden is  ook al aan mij gevraagd om deze 

functie te aanvaarden, maar om dan zonder een financiële beheerder te zitten in de locatieraad was 

geen optie voor mij om daarvoor van functie te wisselen.  Deze voorwaarde had ik ook nu weer 

gesteld, maar ook een parochiebestuur zonder penningmeester is nadelig voor de locatieraden in de 

Emmanuel. Dus de druk lag hoog.  

Omdat de financieel beheerder van de locatieraad niet niks is,  hebben we Ursula Langenkamp na 

een uitgebreide toelichting bereid gevonden om mijn taak over te nemen na de vakanties. Zij heeft 

de nodige financiële kennis vanuit haar werk en we zijn dan ook blij dat zij zitting neemt in de 

locatieraad. Op de achtergrond zal ik haar nog met raad en daad bijstaan zoals ik dit destijds ook van 

mijn voorganger Jan Kogelman heb gekregen. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

Dat betekent dan tevens dat ik nu naar het Emmanuel parochiebestuur zal gaan. 

Hoe veel werk dat geeft weet ik nog niet, maar ik vertrouw erop dat ik de nodige steun en hulp krijg 

om deze taak uit te voeren. Ik ben niet weg en blijf wat taakjes doen in onze kerk, maar in de 

toekomst zult u naar de andere leden van locatieraad moeten vragen. Ik dank u allen voor het in mij 

gestelde vertrouwen om mijn taak uit te voeren. Het zal niet altijd perfect zijn geweest, maar ik heb 

oprecht mijn best gedaan voor u als parochiaan en voor onze heilig Hart kerk. 

Ik hoop dat u mijn opvolgster dit zelfde vertrouwen ook gunt. 

Groet Leo Broeks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


