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Beste parochianen,
Onder het motto: ‘Geef voor je kerk’
vragen wij uw aandacht voor de
jaarlijkse actie kerkbalans.
Geef voor je kerk, want die kerk is van

waarde. Op zondagmorgen is zij voor
velen een onmisbare plek van inspiratie
en ontmoeting. Op mooie en moeilijke
levensmomenten is zij een teken van
Gods nabijheid. Zij helpt ouders en
kinderen groeien in geloof, gaat met
jongeren op weg, heeft oog voor de
noden en zorgen van mensen, ziet om
naar ouderen en zieken. Vaak gebeurt
het op een andere, meer bescheiden
wijze dan voorheen toen ‘iedereen’

nog bij de kerk betrokken was.
Daarom is datgene wat in- en vanuit
onze kerk gebeurt echter niet minder
intens en waardevol. Integendeel: een
samenleving die vaak hopeloos verdeeld
blijkt en waarin eenzaamheid velen
overkomt heeft nood aan kerk. Een
katholieke kerk die heel verschillende
mensen samenbrengt en verbindt door
de Blijde Boodschap van hoop en
toekomst, een geloofsgemeenschap met

Pareltjes in de parochie:
•D
 iaconale acties, zoals de Vastenactie
wereldwijd en de kerstpakkettenactie
dicht bij huis.
•K
 erstherberg voor allen die met kerst
niet alleen willen zijn.
•K
 oren voor jong en oud.
•K
 offie na de viering, tijd voor
ontmoeting en gesprek.
• J ongerengroep Impulz voor
ontmoetingen en eigentijds geloven
•C
 atechese en bezinningsprogramma’s

een rijke traditie en idealen die verder
gaan dan de waan van de dag.
Dus geef voor je kerk, juist in deze
tijd van grote veranderingen. Want we
geloven in toekomst. Op plaatsen waar
we het kerkgebouw moesten sluiten
proberen we gemeenschap te behouden
en naar elkaar om te zien. De kerken
die nog open zijn willen een thuis
bieden aan iedereen. Vele vrijwilligers

zetten zich er voor in en zoeken,
samen met de pastores, naar nieuwe
en betekenisvolle betrekkingen met de
directe leefomgeving waarin wij samen
kerk zijn. Dat gaat niet vanzelf, zonder
kosten of moeite. Mogen wij op uw
bijdrage rekenen?
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Met vriendelijke groeten, Namens
Parochiebestuur en pastoraal team,
Pastoor Hans Pauw
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Eén parochie, één pastoraal team
Cor Peters diaken
Berrie Daalhuizen pastoraal werker
Marcel Smits priester
Hans Pauw pastoor
Mia Tankink pastoraal werker
Jan van Heugten diaken
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