Betreft: uw bijdrage aan Kerkbalans 2020
Beste medeparochiaan,
Het is nu stil… Té stil in onze kerken en in ons normaal gesproken bruisend
parochiecentrum. Wij als pastores voelen ons onthand: in de agenda zijn álle
afspraken doorgehaald. We missen de kerkgangers, de koren, de acolieten en
misdienaars, de lectoren en ga zo maar door.
We maken sámen een ongekende tijd en zéér onzekere tijd door. Er zijn veel
afscheidsvieringen en de pastores geven daar, met inachtneming van de richtlijnen,
in bescheiden liturgie vorm aan. Het doet pijn, alle gemis… de bijzondere
omstandigheden bij het ziek-zijn en bij onze dierbare overledenen.
We hebben eigenlijk momenteel niets in de hand. Laten we in gebed met elkaar
verbonden blijven. Onze onmacht uit handen geven. Speciaal biddend voor hen
- ook in onze parochie - die getroffen zijn door het coronavirus en leven in onzekere
en soms ook eenzame tijden. Biddend voor hen die gestorven zijn ten gevolge van dit
alles.
Als parochie willen we tóch proberen op afstand nabij te zijn. Weet dat wij u
missen! We zien uit naar het weer sámen vieren in onze kerken, het sámenkomen
in de diverse locaties binnen onze mooie parochie. Maar dat zal nog wel om (véél)
geduld vragen. Terwijl alles stil ligt en er geen gelden binnenkomen door collectes of
kerkelijke diensten, blijven de rekeningen toch binnenkomen. Leningen moeten toch
afgelost worden; onderhoud moet toch betaald worden.
Daarom doen wij – ook in deze crisistijd – een beroep op uw gulheid.
De Franciscusparochie vraagt om uw jaarlijkse bijdrage via de actie “Kerkbalans”.
De parochie krijgt geen subsidie en de vaste kerkgangers alleen kunnen de kerk niet
in stand houden. Daarom wil ik u, als lid van de parochie, om hulp vragen.
Kerkbalans is een jaarlijkse inzamelingsactie, uitsluitend bestemd voor de
plaatselijke kerk. Uw gift wordt onder andere gebruikt voor het pastorale werk,
waardoor de parochie aandacht en zorg kan besteden aan het lief en leed van
mensen. Uw gift wordt met name ook gebruikt voor onderhoud van de
kerkgebouwen.

Natuurlijk is elke bijdrage, zowel groot als klein, van harte welkom.
De Franciscusparochie wil graag in ons midden bouwen aan een
gemeenschap van gelovige verbondenheid. Geeft u ons daartoe de kans?
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL44 RABO 0163 6400 09
ten name van de R.K. Franciscusparochie.
Veel hartelijke en meelevende groeten en hopelijk tot spoedig ziens!
Blijf gezond en let op elkaar!
Met vriendelijke groeten,
Pastoor Pieter Scheepers
Franciscusparochie Asten-Someren
PS. Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook voldoen via een machtiging bij uw bank en zo
onze parochie jaarlijks financieel blijven ondersteunen.

