Drs W.C.J. (Wim) Vroom
pastoraal werker
profiel Catechese
Tel. 06 - 58959105
E-mail: vroom@franciscusenclara.com
Niet bereikbaar op maandag (vrije dag).
Deventerstraat 89
8171 AC Vaassen

Even voorstellen.
Per 1 september 2008 ben ik, Wim Vroom, benoemd als pastoraal werker voor het toen nog
parochieverband IJsselvallei en nu HH. Franciscus en Clara parochie.
Geboren in 1964 ben ik opgegroeid in Den Haag. Tijdens mijn middelbare schooltijd was ik actief in
mijn parochie, zowel als misdienaar en in de jongerengroep, als ook in de parochievergadering.
Die ervaringen hebben mij er toe gebracht om theologie te gaan studeren. Dat heb ik gedaan in
Heerlen, van 1982 tot 1991.
In die tijd ben ik getrouwd. Na mijn studie ben ik van 1991 tot 1999 pastoraal werker geweest voor
de twee parochies van Voorschoten. In die tijd kregen wij ook onze drie kinderen. Mede omdat ik
vooral catechese erg leuk en zinvol vond ben ik van 1999 tot 2002 volwassenencatecheet geweest
in het dekenaat Leiduinen (Leiden en Bollenstreek).
In 2002 zijn wij vervolgens verhuisd naar Zwolle, waar ik tot 1 september van dat jaar voor het
dekenaat IJssellanden actief ben geweest als dienstverlener voor catechese en liturgie. Omdat in
ons bisdom de dekenaten opgeheven worden ben ik uit gaan zien naar een nieuwe functie. Die heb
ik mogen vinden in het parochieverband IJsselvallei.
Als pastor en catecheet vind ik het erg boeiend om, op allerlei manieren, samen met anderen bezig
te zijn met geloven en geloofsverdieping. Geloven kan je vieren in de liturgie en uitdragen in de
diaconie. Maar het is ook goed om er, samen met anderen, telkens weer bij stil te staan, er samen
over na te denken en ook nieuwe dingen en inzichten aangereikt te krijgen. Zo kunnen
catechetische activiteiten ons, jong en ook oud(er), blijven voeden en inspireren, ook voor ons
dagelijks leven en voor het leven van de parochie.
Ik hoop voor velen pastor te mogen zijn, in samenwerking met de andere pastores van het
pastoraal team en zo de parochie en parochianen te ondersteunen in het christen zijn in deze tijd.

