Toespraak Josephine van Pampus ter ere van 12,5 jaar in dienst bij par. Onze
Lieve Vrouw van Amersfoort.
3 januari 2021
Beste Josephine,

Vandaag is het feest, misschien niet bij iedereen bekend: vandaag, eigenlijk op
1 januari 2021, ben jij 12,5 jaar in dienst bij parochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort.
En wat heb je veel meegemaakt: Je bent in 2008 aangenomen, nog voor de
fusie, onder pastoor Hans Pauw, die toen nog pastoor was van twee parochies:
Amersfoort Stad en Amersfoort Noord.
In oorsprong was je aangesteld voor gemeenschapsopbouw en oecumene in de
toen steeds groter wordende nieuwe wijk Vathorst; daar zou immers de
nieuwe Veenkerk komen, die er uiteindelijk toch niet gekomen is.
Je zag veel leden van het team vertrekken: pastoor Hans Pauw al tamelijk snel,
je zag pastoor Tuan komen en gaan, nu is pastoor Skiba onze pastoor, André
van Boven ging, evenals Fons Geerdink, Marianne van Tricht, etcetera. Het
team werd steeds kleiner.
Jouw takenpakket werd ook steeds beleidsmatiger. Je hebt meegewerkt in
2012 aan de planvorming rondom de fusieparochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort. Je hebt daarbij samen met Henk Brussel een duidelijke rol gehad in
de ontwikkeling van het eerste beleidsplan van onze parochie Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort: ‘Laven aan de Bron’.
Bij de verdere doorontwikkeling van dit plan, in de periode na de fusie, heb je
een grote rol gespeeld om de verschillende geloofsgemeenschappen een
zelfonderzoek te laten doen op hun vitaliteit en identiteit.
Bij het sluiten van de Henricuskerk heb je de Henricus geloofsgemeenschap,
zowel voorafgaand, alsook na de sluiting begeleid, en je bent nog steeds
betrokken bij deze geloofsgemeenschap. Je bent ook vanaf het begin af aan
zeer actief geweest, en uiteraard nog steeds, in het Brandpunt.
Je organiseerde Koperhorstbijeenkomsten, Kampvuurtjesbijeenkomsten en
Parochiedagen. Je bent actief als voorzitter bij de Raad van Kerken in

Amersfoort. Je doet en deed werkelijk alles: organiseren, beleid en dat naast je
eigen werkzaamheden op pastoraal terrein: zoals huisbezoeken, uitvaarten en
pastoraatsgroepen begeleiden. Je bezocht ook de scholen in Vathorst zoals De
Marke, waar toentertijd Jos Smeels directeur was, en de scholen Op de Berg, je
organiseerde Kleuterkerk en andere schoolvieringen. Sjakie, jouw marionet
ging overal mee naar toe. Je bent een graag gezien mens. Je hebt een positieve
geest, je houdt van uitdagingen en je zoekt graag de lijntjes op.
Je staat echt voor de oecumene, met de stellingname: ‘zonder de ander, zijn
we niet compleet’. Zonder de andere kerken, zonder de veelkleurigheid zijn we
niet compleet. Dit is dan ook jouw grote drijfveer.
Ik vind jou ook een prachtig mooi mens: ik zie jouw verhalen op Facebook, met
jouw konijnen, jouw reizen, onder andere naar Duitsland en Engeland maar ook
veel verder over de wereld; je speelt dwarsfluit, zelfs in een trio genaamd Trio
Fluvio in Purmerend, en je bent zelfs gestart met cello.
Josephine, ik ken je als een echt heel hard werkende vrouw, die met ziel en
zaligheid zich inzet voor de oecumene binnen onze parochie en binnen onze
stad Amersfoort. Ik ken je als een vrouw die verbindingen aangaat met andere
geloofsgezindten en die ook omkijkt naar allen die het nodig hebben. Als jij er
niet zou zijn, zag Rooms-Katholiek Amersfoort er echt anders uit. Je bent een
spin in het web, dienstbaar, velen weten de weg naar je te vinden en je helpt
altijd; je bent een groot organisator, ook kritisch op z’n tijd naar bestaande
structuren, en je brengt beweging in stand. Dat is mooi en ook goed.
En daarom willen wij, als bestuur, als pastoraal team en als gehele parochie,
deze bos bloemen aan je aanbieden. Wetende, beste allen, dat er binnenkort
nog een keer een feestje komt voor Josephine: op 1 maart is Josephine 25 jaar
pastoraal werker!
Dames en heren: ik stel voor, helaas nu met name via livestream, een hartelijk
applaus voor Josephine!
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