Pro Ecclesia et Pontifice voor Yvonne Habets Laarmans
Op zaterdag 19 maart jl., het hoogfeest van St. Joseph, heeft Mevrouw Yvonne HabetsLaarmans van de parochie sint Joseph van Broekhem, de pauselijke onderscheiding
ontvangen ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ vanwege haar bijzondere verdiensten, namelijk meer
dan dertig jaar op meerdere fronten werkzaam geweest in de parochie. En dan echt op
meerdere fronten. In de afgelopen 30 jaar heeft ze meegeholpen bij het 60 jarig jubileum
van de parochie St. Joseph, de kledingstukken gemaakt voor de kerststal, de gordijnen
gemaakt die jarenlang in de dagkapel hebben gehangen (later is de glazenwand gekomen);
ze bezorgt de parochiebladen, helpt mee bij de jaarlijkse Vastenactie, opent en sluit dagelijks
de dagkapel, verzorgt de kaarsen in de dagkapel en de kerk, zorgt dat er altijd verse bloemen
staan in de dagkapel en zo nodig de kerk, is 23 jaar lid geweest van het kerkelijk zangkoor St.
Joseph, totdat het koor, helaas, werd opgeheven, ze
bidt al jaren elke woensdagavond het
rozenkransgebed voor in de dagkapel/kerk, en ze
poetst al jaren wekelijks de kerk, eerst met Annie
Budé-Smeets, na haar overlijden heeft ze het
praktisch tien jaar alleen gedaan(!!), daarna is er een
poetsgroepje geformeerd. Naast haar activiteiten voor
de kerk is ze ook nog maatschappelijk betrokken: ze
collecteert al meer dan 30 jaar voor de nierstichting
en heeft jaren gecollecteerd voor de hartstichting. En
wat heel belangrijk is: zij doet alles met een gulle
lach! Het is dan ook passend dat zij voor haar trouw
en toegewijd dienstwerk – dat ze, ook niet
onbelangrijk Pro Deo heeft gedaan, dat wil zeggen
vanuit een godsdienstige wil vóór God en zonder
betaling - op vele fronten deze pauselijke
onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”ontving op
het einde van de heilige Mis, waarin we bijzonder sint
Joseph geëerd hebben, om zijn dienstwerk voor God
en de heilige Familie, bescheiden, eenvoudig en
trouw! Na de heilige Mis hebben parochianen,
kerkbestuur, familie haar kunnen feliciteren in de
parochiezaal.
Yvonne, het is van harte gegund, hartelijke dank voor je werk, van hartelijk proficiat met
deze onderscheiding, en Gods zegen!

