
Bestuurswisseling          17-04-2020 
 
Eind mei lopen - na een verlenging met nog eens anderhalf jaar - mijn twee bestuurstermijnen als 
vicevoorzitter van de Christoffelparochie af. Na ruim tien jaar is het goed om het stokje door te 
geven en ik ben dan ook bijzonder blij dat Jos van den Nouland zich bereid heeft verklaard mijn 
functie over te willen nemen. Met al zijn bestuurlijke ervaring zal hij dat ongetwijfeld heel goed 
doen. Ik heb daar alle vertrouwen in en wens hem daarbij dan ook graag alle succes toe! Jos stelt 
zich hierna alvast nader aan jullie voor. 
 

Officieel stop ik dus per 1 juni, maar het voelt niet goed om nu a.h.w. digitaal te vertrekken. 
In overleg met pastoor Huitink zal ik mijn functie dan ook nog enige maanden blijven vervullen tot 
na deze lock-down, zodat we als parochiebestuur ook gewoon rond de vergadertafel in 
gezamenlijk overleg, met Jos van den Nouland erbij, een gewenste warme overdracht kunnen 
realiseren. 
 

Dit wil ik wel graag alvast zeggen. 
Zelf kijk ik met geweldig veel voldoening terug op mijn periode in het parochiebestuur. Ik ben trots 
op de wijze waarop we in dit bestuur met alle bestuursleden hebben samengewerkt. We hebben 
steeds in goed overleg en in een goede sfeer gezamenlijk de verantwoordelijkheid gedragen. 
Moeilijke dingen hebben we ook steeds zo goed mogelijk samen proberen op te lossen en ik ben 
dankbaar dat we met die gezamenlijke inzet samen met alle geledingen in onze vijf 
geloofsgemeenschappen een bijdrage hebben mogen leveren aan de ontwikkeling van de 
Christoffelparochie tot nu toe. En dit zal ongetwijfeld zo doorgaan. Ik zal de prettige 
samenwerking zeer zeker gaan missen. Het zal wel even wennen zijn, dat er een behoorlijk gat valt 
in mijn dagelijkse bezigheden, maar het is goed zo. Ik heb nog steeds veel andere zaken 
omhanden, waaronder ook kerkenwerk. Hartelijk dank voor het vertrouwen dat ik mocht 
ondervinden. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Theo Leferink. 
vicevoorzitter parochie H. Christoffel 
 

Jos van den Nouland   

Ik ben Jos van den Nouland, getrouwd met Marjolein, 

heb 2 volwassen zoons, ben 59 jaar geleden geboren in 

Den Haag en opgegroeid binnen de H. Marthaparochie 

aldaar waar we met ons gezin actief waren (misdienaar, 

acoliet, koren, collectanten, activiteiten werkgroep, 

Zonnebloem). Tussen 1979-2018 heb ik bij Defensie gewerkt en aan drie uitzendingen meegedaan. 

Ik heb drie jaren in de gemeenteraad gezeten (2007-2010) en ik ben vervolgens vier jaren 

Wethouder geweest van Steenwijkerland (2010-2014). Tussen 2004 en 2010 ben ik vicevoorzitter 

van het Parochiebestuur St. Clemens geweest. Sinds we in 1992 in Steenwijk zijn komen wonen, 

ben ik lid (geweest) van diverse lokale sportverenigingen en clubs. Momenteel ben ik voorzitter 

van de Elizabeth Foundation, een stichting die zich inzet voor de slachtoffers van mensenhandel 

en het voorkomen ervan. Ik voel me gemotiveerd om (weer) dienstbaar te kunnen zijn aan onze 

eigen Katholieke Parochiegemeenschap. De ‘toevallige’ ontmoeting destijds met Pastoor Ton 

Huitink tussen 15.000 gelovigen gedurende de Militaire Lourdes Bedevaart heeft hier zeker als 

inspiratie aan bijgedragen. 


