Voorstellen diaken kandidaat Richard Meijer
In onderstaand artikel stelt Richard Meijer uit Hoonhorst zich aan U voor. Afgelopen jaren heeft hij
de opleiding van ons Aartsbisdom gevolgd tot diaken. Deze opleiding heeft hij nu voltooid.
Binnenkort volgt zijn wijding tot permanent diaken. Na zijn wijding zal hij als onbezoldigd diaken
het pastoraal team ondersteunen en dienstbaar zijn aan onze Emmanuelparochie.
Pastoor André Monninkhof
Mijn naam is Richard Meijer,
ik hoop binnenkort de diaken opleiding van het Ariëns
instituut van het aartsbisdom Utrecht af te ronden. Ik heb
het afgelopen studiejaar stage gelopen in de Heilig Kruis
en Lebuïnus parochies. Dit zijn de zuidelijke
buurtparochies van de Emmanuelparochie.
48 Jaar geleden ben ik geboren in het Noord Groningse
Bedum. Na wat omzwervingen tijdens mijn studie en
eerste banen ben ik op de grens van Salland en het
Vechtdal gaan wonen. Ik woon samen met mijn
echtgenote en hondje in Hoonhorst.
Veiligheidsregio IJsselland is mijn werkgever. Op de
afdeling beheer en techniek beheer ik de communicatie
apparatuur en houd mij bezig met storingen in de
elektronica die mijn brandweer collega’s gebruiken.
Naast deze werkzaamheden ben ik één van de
communicatieadviseurs die de media te woord staat bij
inzet van de brandweer. Bij een inzet waar overleg en
afstemming tussen de ambulancedienst, brandweer, politie en gemeente nodig is, adviseer ik over
alle communicatie-aspecten die op dat moment van belang zijn voor de bestrijding van een
incident.
In de vrije tijd die overblijft, mag ik graag wandelen, landschappen fotograferen, de Friese
Waddeneilanden bezoeken en pelgrimeren in bijvoorbeeld Lourdes. Blij word ik van ontmoetingen
met mensen met wie ik in gesprek mag raken.
In 2018 ben ik gestart met de opleiding in Utrecht. Voordat ik in Utrecht startte heb ik enkele jaren
gestudeerd aan het Bonifatius Instituut in Vogelenzang waar het Aartsbisdom mee heeft
samengewerkt. Als alles volgens plan verloopt zal ik D.V. zaterdag 15 januari 2022 in de
kathedraal in Utrecht de wijding tot permanent onbezoldigd diaken ontvangen.
Na de wijding mag ik mij gaan inzetten n de Emmanuelparochie. In overleg met pastoraal team
gaan we de komende weken overleggen waar mijn dienstwerk het beste tot haar recht komt.
Graag tot ziens en een hartelijke groet,
Richard Meijer

