Investeer in elkaar!
Als er afgelopen jaar één ding duidelijk is geworden, is dat wij mensen
sociale wezens zijn; we kunnen niet zonder contact met elkaar.
Het lijkt een open deur, maar... waren we dit in Nederland niet een beetje
aan het vergeten?
Sociale netwerken en écht in contact staan met je medemens is nodig,
anders kwijnen we letterlijk weg. We zijn weer wakker geschud en weten
weer dat het belangrijk is om te investeren in contact met onze
medemens en in de structuren en netwerken die onze gemeenschap bij
elkaar houden.
Ook de parochie speelt hierin een belangrijke rol: de kerk is een plek van
ontmoeting met gelijkgestemden, elke viering is weer een aanmoediging
om een goed mens te zijn. Pastoor Steijaert, Pater Zwirs, Kapelaan van
Overbeek en diaken Swaanen doen elke dag weer hun best om
nabestaanden te troosten, eenzaamheid te verlichten, hoop te geven en
zieken bij te staan. Dit, maar ook hun talrijke spontane huisbezoeken
werken als onzichtbare lijm in onze gemeenschap. Ze laten ons zien dat
we niet alleen zijn en dat er zoveel is om dankbaar voor te zijn!
Wij willen u oproepen de actie Kerkbalans dit jaar extra ruimhartig te
steunen. Want uw kerkbijdrage is geen gift aan een log instituut waar u
misschien niet zo heel veel binding meer mee voelt; nee, het is investeren
in je eigen lokale gemeenschap van mensen die geloven in het doen van
het goede, elke dag weer. Het is het ondersteunen van honderden
vrijwilligers en ons pastorale team om te kunnen blijven doen wat ze met
liefde voor hun medemens doen.
Investeren in je parochie, is investeren in elkaar!

Locatieraden van Someren, Someren Heide, Someren Eind, Sluis XIII,
Asten, Lierop, Ommel, Heusden en het Parochiebestuur.

U kunt uw bijdrage overmaken naar de volgende bankrekeningnummers.
Wilt u bij de betaalomschrijving uw adres vermelden? Dan kunnen wij de
betaling op de juiste manier koppelen in onze administratie.
Asten 			
Heusden			
Ommel			
Lierop				
Someren-Dorp		
Someren-Heide		
Someren-Eind en Sluis 13

NL44 RABO 0163 6400 09
NL62 RABO 0103 6041 54
NL23 RABO 0103 6064 08
NL32 RABO 0128 8011 23
NL72 RABO 0148 0059 18
NL46 RABO 0148 1008 64
NL14 RABO 0148 0094 84

www.rkfranciscus.nl

