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Team van coördinatrices zoekt versterking 
 
Door het aanstaande afscheid van één van onze coördinatrices wegens het bereiken 
van de AOW-gerechtigde leeftijd, zijn we op zoek gegaan naar versterking. 
Er is een vacaturetekst opgesteld, die te vinden is op www.vincentianmovement.nl onder het kopje 
‘nieuws’. 
In het lokale weekblad HALLO zal in twee achtereenvolgende edities verwezen worden naar deze 
vacature. En verder is de vacature geplaatst op Facebook. 
En nu maar hopen dat we iemand kunnen vinden die de leemte gaat opvullen die per 1 mei ontstaat. 
En dat zal niet meevallen… 
 
Ondertekening overeenkomst Lazaristen en Dochters der Liefde 
 
Zoals bekend zijn de voorbereidingen voor de 
uitbreiding van het zorgcentrum in volle gang. 
Er is inmiddels onderzoek gedaan door de 
plaatselijke natuurvereniging IVN (gaat er 
geen kostbare flora of fauna verloren?) en er 
is onderzoek gedaan naar de 
bodemgesteldheid (hoe is de structuur van de 
bodem, liggen er misschien archeologische 
voorwerpen verborgen?). 
Ook is de communicatie met de aannemer en 
met de architect geregeld: er is speciaal voor 
de toekomstige gebruikers een 
‘gebruikersoverleg’ in het leven geroepen. 
Daardoor krijgt het zorgcentrum invloed in de 
vormgeving van de nieuwbouw. En ook de 
zusters krijgen deze invloed, want voor hen zijn we aan dit bouwproject begonnen. 
Op vrijdag 19 februari hebben de vertegenwoordigers van de Lazaristen (onze overste Rafael 
Isharianto) en van de Dochters der Liefde (de heer Martin van Kempen) ‘met een gouden pen’ de 
overeenkomst ondertekend, waarin de financiële kant van de uitbreiding is afgesproken. 
 
Eiken buitendeur is in the house 
 

Omdat de buitendeuren van het missiehuis aangepast moesten 
worden vanwege brandveiligheid (draairichting moest naar buiten 
zijn), hebben we van de nood een deugd gemaakt. Om het aanzicht 
aan de buitenkant te verfraaien, hebben we in plaats van een 
kunststofdeur gekozen voor een eikenhouten buitendeur (aan het 
eind van de gang naast de kapel). Deze deur staat nu in de 
‘tramhalte’ (het schuurtje tegenover de kleine poort) en zal eerst 
twee keer moeten worden geverfd. Daarna zal deze ingemonteerd 
worden. Dat zal ergens dit voorjaar gebeuren. 
 
 


