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Actie Kerkbalans 2018 

Beste medeparochiaan, 
 
Van 20 januari tot en met 3 februari wordt de actie Kerkbalans gehouden met het motto 
“Geef voor je Kerk” . Velen van u hebben van ons een brief hiervoor ontvangen. 
 
Allereerst willen wij u danken voor uw bijdrage in 2017. Uw financiële ondersteuning is 
voor onze parochie heel belangrijk. 
 
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.  
Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor 
vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en 
geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, of je 
nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn. 
 
Uw kerk kost geld, veel geld, dat hard nodig is om kerken actieve geloofsgemeenschappen 
te laten zijn. Waar parochianen samenkomen in de vieringen en hierin bemoediging 
ervaren. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden 
bediend, waar iedereen altijd welkom is  en aandacht krijgt.  
Ook voor het zo lang mogelijk in stand houden van onze drie kerken en hun 
gemeenschappen is de hulp nodig van alle parochianen.   
 
Geef daarom aan je kerk. Zodat jouw kerk kan blijven bestaan.  Help mee en geef aan je 
eigen parochie wat je kan missen. 
 
Uw kerk is een plek die verbindt. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de 
gemeenschap, het gebouw – ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die 
verbinding door. Geef voor je Kerk. 
 
Meerdere parochianen hebben hun bijdrage al overgemaakt of doen dit elke maand of elk 
kwartaal met een periodieke betaling. Voor diegenen die nog willen storten, u kunt uw 
bijdrage overmaken op de bankrekeningnummers van R.K. Parochie Heilig Kruis : 
Voor Nuenen NL26RABO 0137 404 646 
Voor Gerwen NL54Rabo 0137 4042 39 
Voor Nederwetten NL55 RABO 0137 498 020 
 
Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.                        
Namens het Parochiebestuur: Frans Staals, penningmeester    
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