Riet, ik heb de eer om jouw toe te mogen spreken namens de geloofsgemeenschap Antonius en de Franciscus en
Clara parochie.
We hadden als geloofsgemeenschap al een tijdje lopen denken hoe wij jouw zouden kunnen bedanken voor dit
alles wat jij toch maar even als vrijwilliger doet.
En in jouw directe omgeving dacht daar ook iemand over en die heeft via een brief aan Paul gevraagd om voor
jouw een willibrordplaquette aan te vragen.
Dat is weer bij mij terecht gekomen en we hebben een brief geschreven en naar Utrecht gestuurd.
Ik zal even voor de mensen die niet weten wat Riet zo al doet er iets over vertellen:
Riet is al wel 20 jaar als vrijwilliger bij onze geloofsgemeenschap Antonius te De Vecht (voorheen St. Antonius
parochie) en nu onderdeel van de Franciscus en Clara parochie.
In onze geloofsgemeenschap voert ze heel veel (soms in samenwerking met anderen) taken uit die te maken
hebben met de pastorale onderlinge saamhorigheid in onze geloofsgemeenschap. Ze is betrokken bij de
organisatie en uitvoering van vieringen, ze werkt als secretaresse van de gemeenschap, ze voert de administratie,
ze schenkt koffie tijdens de wekelijkse inloop en ze helpt ook nog bij tuinonderhoud op en rond het kerkhof.
Ze verzorgt ook dat bij overlijden van een parochiaan in onze geloofsgemeenschap Antonius, de klokken
worden geluid, dat de koster, de grafdelver, en de acolieten gewaarschuwd worden. En ze gaat mee om in Twello
voor parochianen uit de Vecht de uitvaart te verzorgen in het eucharistisch centrum van de parochie.
Ook in het grote geheel van de Franciscus en Clara parochie vervul Riet taken op diaconaal vlak en voor de
liturgie. Ze is lector en koorzanger in Twello. Ze verzorgt avondwake s en ze gaat voor bij uitvaarten in Twello
en Vaassen, als er geen eucharistie wordt gevierd.
In de vakantietijd neemt ze ook de parochiële telefoondienst (uitvaarttelefoon) over.
Al met al is Riet dus een duizendpoot voor ons en de geloofsgemeenschap en kunnen we niet zonder haar.
U snapt dan wel dat ze in Utrecht niet zo lang na hoefden te denken of Riet hiervoor in aanmerking zou komen.
Riet,
Voor jouw trouwe en onbescheiden inzet wil ik je namens de gehele parochie en onze geloofsgemeenschap
Antonius bedanken en jouw deze Willibrordplaquette uit reiken.

