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Betreft: actie Kerkbalans 2021

  Oosterbeek, februari 2021

Geachte medeparochiaan,

Hierbij treft u de jaarlijkse uitnodiging van de R.K. parochie Zalige Titus Brandsma aan, om deel 
te nemen aan de actie Kerkbalans 2021. Het bekende verzoek om bij te dragen aan een gezonde 
financiële basis voor onze parochie.

Ondanks het feit dat 2020 een jaar was waarin alles anders was, als gevolg van de corona pandemie, 
zijn en blijven er de vaste lasten voor zaken als onderhoud gebouwen, personele kosten en vieringen 
Gelukkig is dat voor iedere parochiaan voldoende duidelijk, want de opbrengst van de kerkbalans 
2020 is goed op peil gebleven.

Ook in 2021 zal het Covid-19 virus grote invloed hebben op ons leven, ook op ons kerkelijk leven. We 
blijven met elkaar zoeken naar middelen voor communicatie, ook digitaal. Tevens zoeken wij naar 
samenwerking met andere gemeenschappen. Want zoals onze premier blijft herhalen: “Samen zijn we 
sterker”. Dat geldt ook voor de kerken.

Er lijkt vooralsnog geen ruimte zijn voor gezamenlijke activiteiten, waaronder vieringen met grotere 
aantallen bezoekers. Het overleg over het gebruik van onze Bernulphuskerk in de toekomst heeft 
in 2020 vertraging opgelopen. In het nieuwe jaar vertrouwen we op meer ruimte voor overleg en 
uitvoering over de toekomst van de kerk.

Omzien naar elkaar blijft zeker in deze tijd een speerpunt. Of er ook voor onze ouderen meer ruimte 
zal zijn voor gezamenlijke kleine en ook grotere ontmoetingen is nog ongewis, maar heeft onze grote 
aandacht.

Alles bijeen kunnen wij u nog geen concrete plannen en doelen voorleggen, maar er zal zeker een 
gezamenlijke toekomst zijn, ook binnen onze kerken. Daarmede onderstreep ik, ook vanuit de 
Bernulphuskerk, het belang van een bijdrage aan de kerkbalans 2021.

Wij vertrouwen op een beter nieuwjaar, waarin gezondheid, saamhorigheid en veiligheid onze ankers 
zullen zijn. Dat wens ik ons allen toe !

Met vriendelijke groet,

Molleke Willems, voorzitter locatieraad 


