Rijk, maar .......
We voelen ons rijk met twee mooie kerkgebouwen waar we
samen kunnen vieren en elkaar ontmoeten: onmisbare plaatsen
van samenzijn tot welzijn van ons mensen en tot eer aan God.
We voelen ons rt1k met de vele vrijwilligers die trouw heel veel
taken doen waardoor de parochie een levende gemeenschap rs.
Die gemeenschap is ons fundament. Hoe zuinig we ook proberen te zijn, er is geld nodig om dat fundament te behouden.

De laatste laren ziln de inkomsten van de parochies nauwelilks
voldoende geweest om de lopende kosien te dekken.
Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om te bezuinigen,
Maar daaraan zijn grenzen.
Wij doen een beroep op u om door uw bijdrage mee te helpen
de inkomsten zeker niet te laten dalen, maar liever iets te laten
stijgen. Mogen we daarorn in 2018 weer op uw gift rekenen?

We hoeven niet rilk te worden in termen van geld maar om de
andere rijkdom te behouden hebben we uw bijdragen hard
nodig.
GeeÍ om en voor onze parochies zodat we kunnen blilven
bestaan en ons werk binnen en buiten de parochie kunnen

voortzetten.

Dankzij uw bijdrage kan
onze parochÍe voortbestaan.
En als onze parochie bestaat
dan is er ook een plaats .....

lk hoop dat u beslul am uw
parochie financieel te steunen.
Wii hebben uw bijdraae echt
hard nodig.

Een plek om tot jezelf te komen

Elk bedrag is welkom, maar als u
de mogelijkheid heeft om uw
bijdrage iets te verhogen, zou
dat heel welkom zijn. W| zullen
deze op veran^Naorde wtlze
besteden.

of juist anderen te ontmoeten.
Waar

je een luisterend oor vindt

en stilte om te bezinnen,
Een plek om te vieren en te gelaven.
Waar

je bemoedigd en gei'nspieerd

raald.
Waar mensen voor je bidden

en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.

ln deze folds en op onze websi
te vindt u hierover rnfonnatie.
Alvast veel dank en een hartelike
groet,
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Geef slim
Uw bijdrage aan de parochie is
(deels) aftrekbaar voor de belasting. Weet u dat u het hele bedrag
kunt aftrekken als u een overeenkomst met de parochie sluit? U
legt dan schriftelijk vast dat u vijf
jaar lang laarlilks een vast bedrag
aan de parochie schenkt. Wilt u
hierover meer weten, neem dan
contact op met het paÍochiesecretariaat.
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Bakker

Onze parochie in beeld
Dankzij uw bijdrage...
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ls er vrilwel elke dag in een van de parochiekerken een viering
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Zijn er meditatieve vieringen in de advent en 4O-dagentijd
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ls er elk weekend rn de kerk een viering met muzikale ondersteuning
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ZUn er

door het laar
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1 kindervertelvieringen met

jonge kinderen

Wordt respectvoï en gelovig aÍscheid genomen bij een uttvaart

l]
Q!
Q
'r

it3
l!Jl
t=t

ls el<e werkdag her sec'etariaat in oe ochtend
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uoot iedereen de mogelrlkheid voor een pastoraal gesprek

woroen er gezamenluk adventskransen en palmpaasstokken gemaakt
Zijn er pastorale ontmoetingsmiddagen voor 70+

xomt er 5 keer Der iaar een Kerk aan de Vliet uit

