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Beste mede-parochianen
Geef vandaag voor de Kerk van morgen
Een treffende en ware titel, want wat nu gegeven wordt, wordt op een later tijdstip gebruikt om onze kerkgemeenschap financieel gezond te houden. Een behoorlijk zware taak voor ons als Parochiebestuur, maar
ook voor u als parochiegemeenschap. Zeker in deze lastige (Corona)tijd is een levende en gezonde parochie
meer dan nodig: met steun van, en vertrouwen op, de Heer moeten we deze beproeving doorstaan. En dat
lukt alleen als we het samen doen.
Dat doet mij even denken aan de tussentijdse Kerkbalans-actie, die hier en daar gehouden is: Omzien naar
elkaar, we doen het samen. Dat is precies waar het om gaat in een parochiegemeenschap: het samen doen
en samenkomen, ook in deze tijd, helaas met een beperkt aantal mensen. Maar toch is er dan gemeenschapsgevoel. Samen slaan we ons door deze periode heen, door toch naar de kerk te gaan of via de livestream de
Mis en andere gebedsdiensten te volgen, door ook thuis bij te dragen aan de collecte via Givt of door een
bedrag over te maken, of een enveloppe met inhoud in de brievenbus van de pastorie te doen.
Deze Coronatijd is een tijd, die ons als Parochiebestuur - om het virus buiten de kerkdeur te houden - voor extra kosten stelt, die niet zijn begroot maar wel noodzakelijk.
Denk aan de hand-gel en andere desinfecterende middelen. En aan het versneld
vervangen van de ventilatoren op het kerkdak en in de toiletruimtes in het parochiecentrum. De ventilatoren in de zalen hebben een onderhoudsbeurt gekregen. Zeker
niet te vergeten is, dat we door het noodzakelijke méér ventileren voor hogere stookkosten komen te staan. Maar ook een niet-begrote onkostenpost, die niet te maken
heeft met het virus: de schilder- en andere herstelwerkzaamheden ten gevolge van
lekkages in de pastorie, veroorzaakt door de vele en heftige regenval. Dit zijn enkele
zaken waarop we dit jaar niet hadden gerekend. Een aantal onderhoudswerkzaamheden was al gepland, nodig
om als parochiegemeenschap (en huurders) gebruik te kunnen blíjven maken van ons parochiecentrum.
Terugkomend op het thema van de tussentijds gehouden Kerkbalans-actie Omzien naar elkaar, we doen het
samen, mogen we als Parochiebestuur al vele jaren rekenen op uw bijdrage: uw inzet als vrijwilliger of als trouwe
kerkbezoeker, maar nog meer als trouwe parochiaan in de zin van het geven van een financiële bijdrage. Als
Parochiebestuur zijn we hiervoor zeer dankbaar. Mogen we dan ook dit jaar weer een beroep doen op u: om
de jaarlijkse Actie Kerkbalans ruimhartig te steunen. Dan kunnen we nog jaren de ‘Kerk van morgen’ blijven
gebruiken en dat natuurlijk het liefst samen met u als trouwe parochianen.
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