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Geachte parochiaan,
De Actie Kerkbalans is een landelijke actie van de Nederlandse kerken. Net als voorgaande jaren doen we
ook dit jaar weer een beroep op u om bij te dragen aan de kerk. En we zullen u uitleggen waarom we dat
doen.

Verdieping en ontmoeting
We lezen het regelmatig in de media en ondervinden het aan den lijve: het aantal actieve
kerkleden daalt. Dat geldt ook voor onze parochie, maar we moeten ons daardoor niet laten
ontmoedigen. Kerk-zijn is zoveel meer dan zondags naar de kerk gaan. Kerk-zijn is dat we er
zijn voor elkaar en samen naar verdieping en ontmoeting zoeken. Samen op zoek naar God. In
de kerk, maar ook erbuiten.
Dit gaat niet vanzelf, daar hebben we uw hulp bij nodig. Als kerk krijgen we geen subsidie en is
de ﬁnanciële bijdrage van de leden cruciaal om te kunnen bestaan. Zeker nu de inkomsten uit
collectes vanwege de coronabeperkingen sterk zijn gedaald.

Omzien naar elkaar
Uw bijdrage is niet alleen nodig om onze pastorale krachten te betalen en onze gebouwen te
onderhouden, maar ook om het ‘omzien naar elkaar’ gestalte te kunnen geven. Een attentie
voor parochianen, het diaconaal werk in onze parochie, het opluisteren van de vieringen en
het kopje koffie na aﬂoop en de ontmoetingen die we dit jaar weer hopen te mogen organiseren, het moet allemaal worden betaald. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een
bijdrage vragen.

Voor de kerk van morgen
Het thema van de Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We gaan niet
bij de pakken neerzitten vanwege negatieve berichtgeving. We kijken vooruit en spelen in op
de ontwikkelingen die op ons afkomen. Juist nu is een gastvrije plek waar mensen zich gezien
en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken van groot belang. En die plek kunnen wij als kerkgemeenschap bieden. Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen
altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.
Wij kennen u als medeparochiaan van onze geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas van
Tolentijn in Witmarsum. Geeft u om de kerk, geef dan voor uw kerk! Alle bedragen, groot en
klein, helpen. Op bijgaand formulier kunt u aangeven of en hoeveel u geeft, bijvoorbeeld
een vast bedrag per maand. Ook kunt u een machtiging geven voor automatisch incasso. Dat
scheelt ons veel werk. Of scan de QR-code hiernaast en betaal met een Tikkie!
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!
Pastoraal team: pastoor Arjen Bultsma,
pastoraal werkster Zr. Dorothea Brylak
diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar
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