
Good goan! 
 
Helemaal een verrassing was het niet: na zes jaar pastoor te zijn geweest van onze mooie 
Pancratius parochie, mag ik mijn onderwijstaken uitbreiden aan het Twents Carmel College 
in Oldenzaal en pastoraal ingezet worden in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en 
omstreken.  
 
Dankbaar ben ik voor het hartverwarmende afscheid van onze parochie, een paar weken 
geleden. Naast de aanwezigheid van parochianen, collega’s en vrienden, heb ik ook veel 
kaarten of appjes mogen ontvangen. Middels deze weg: ‘onmeunig’ dank!  
 
Zes jaar geleden kwam ik te midden van onze gemeenschappen, na zes prachtige jaren in de 
Achterhoek. Die overgang was destijds niet licht, maar vanaf het allereerste moment heb ik 
mij thuis gevoeld. Dank jullie wel voor die openheid en dat vertrouwen! Dankbaar ben ik 
voor de hartelijke en leerzame samenwerking met mijn collega’s van het pastorale team en 
parochiebestuur, het centrale secretariaat, met de commissies van beheer en 
pastoraatsgroepen en de talloze vrijwilligers. Jullie hebben mij laten zien wat voor een 
vreugde en verrijking het kan geven ‘samen kerk’ te zijn! 
 
Natuurlijk zijn er naast de mooie en gedenkwaardige momenten, ook moeilijke momenten 
geweest. Voor mij persoonlijk is dat de aankondiging geweest van de voorgenomen sluiting 
van zes kerken; ik heb de emoties, die dit heeft losgemaakt, gezien en gevoeld – het heeft 
mij niet onberoerd gelaten: ik ben immers geen priester geworden en naar onze parochie 
gekomen om kerken te sluiten en mensen pijn te doen. Tegelijkertijd heb ik ook gezien hoe 
mensen moedig zijn opgestaan om deze realiteit vorm te geven, het heeft mij vertrouwen 
gegeven dat Gods Geest óók in deze tijden aanwezig is.  
 
In al mijn werkzaamheden en verantwoordelijkheid heb ik ook fouten gemaakt, heb ik 
mensen teleurgesteld en heb ik niet aan verwachtingen voldaan. Ik wil jullie, die het betreft, 
dan ook – langs deze weg – om vergeving vragen.  
 
Van harte wens ik onze parochie alle goeds en in Gods naam geluk toe! En wil ik afsluiten 
met de oeroude Twentse groet, die ook mijn onlangs overleden vader steevast gebruikte: 
Good goan! 
 
Casper Pikkemaat 
 
 


