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Geef voor je kerk
Betreft: Actie Kerkbalans
Datum: januari 2020
Beste parochiaan,
Graag vragen wij uw aandacht voor de ' Actie Kerkbalans' voor het jaar 2020.
Het thema is dit jaar: Geef voor je kerk. Mag ik deze vraag weer aan u voorleggen!
Het is nodig om als kerk door te gaan en onze kerkgebouwen in stand te houden.
Als ik terug kijk naar de kerstvieringen, dan doet de kerk er nog echt toe. Velen waren er.
Belangrijk voor ons is om de kerk dichtbij te hebben. We hebben twee mooie katholieke
kerken in de Krimpenerwaard. Dat willen we zo houden.
Voor niets gaat de zon op en Gods liefde is ook gratis. Om als kerk door te gaan en om mensen
nabij te zijn in alle omstandigheden van het leven, kan de kerk het verschil maken! We hebben
uw steun meer dan nodig en wij doen weer een beroep op uw vrijgevigheid. Vergeet uw
kerk en uw parochie niet!
U kunt uw bijdrage voor de actie kerkbalans overmaken op:
NL44 RABO 0118 5024 17 t.n.v. RK Kerk H.Barnabas Haastrecht
De jaarrekening voor 2019 is nog niet gemaakt. U krijgt u een overzicht van 2018! Wel is de
opbrengst van de actie kerkbalans van 2019 goed geweest: € 30.681,19. We weten ook wat in
2020 de kosten kunnen worden. Deze lopen door en lopen op.
Wie bij een club hoort of deel neemt aan activiteiten, weet dat daar steeds kosten voor zijn. Wie
een abonnement heeft, weet dat ook dit geld kost per maand, of per kwartaal.
Zo kost de kerk ook (veel) geld. Samen komen we er en kunnen we doorgaan. Geef dan
ook, per jaar of als het kan: Doe het per maand of per kwartaal. Dat is te overzien.
U kunt de machtiging invullen of het zelf regelen via uw bank, middels een steeds terugkerende
afschrijving. De cijfers geven aan dat we met elkaar veel moeten geven.
De christenen van de andere kerken geven vaak meer dan de katholieken;
wat doen zij beter dan wij?
De kerkbalans is van groot belang voor het goed functioneren van de parochie.
Geef a.u.b. voor uw eigen kerk! Wij hopen van u een mooie bijdrage te mogen ontvangen.
Ik wil allen die onze parochie ondersteunen van harte danken.
Met een hartelijke groet en een gezegend 2020.
Uw pastoor, J.E.M. van der Mee
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