VOL VERTROUWEN DE TOEKOMST TEGEMOET
In deze tijd van het jaar worden vele tuinen besproeid. Dat is nodig want het is lente en alles
leeft, groeit en bloeit. Daar is voeding en water voor nodig, zeker als de grond droog is.
Voor het leven van een parochie zijn ook verschillende zaken nodig. Allereerst natuurlijk de
mensen. Vele mensen in een grote verscheidenheid van betrokkenheid. Mensen die samen
komen om hun geloof te vieren. Mensen die zich inzetten als vrijwilliger: activiteiten, zorg
voor zieken en eenzamen, organisatie van de parochie, zorg voor onze begraafplaatsen,
onderhoud van kerken en gebouwen, enzovoort. Daar zijn wij heel dankbaar voor!
Verder heeft een parochie pastores nodig. Dit jaar is pater Zwirs verhuisd. En in januari werd
bekend dat kapelaan van Overbeek een andere benoeming krijgt. Beiden zullen we enorm
missen.
Maar .… de bisschop van Den Bosch benoemt per 1 juli een andere priester in onze parochie.
Een teken van vertrouwen in de toekomst. Deze priester zal met diaken Swaanen en pastoor
Steijaert het pastorale team vormen en zij zien vol vertrouwen uit naar de toekomst.
Naast mensen kan een parochie niet bestaan zonder financiële steun, zeker nu alle kosten zo
hard stijgen. Daarom willen wij u vragen om de parochie dit jaar ruimhartig te ondersteunen.
Uw financiële hulp is heel belangrijk voor de toekomst van katholiek leven in onze streek.
Onze vrijwilligers zetten hun schouders eronder!
Onze pastores zijn krachtig, gemotiveerd en vol ideeën!
Helpt u ook mee om samen de toekomst in te gaan?
Pastoor Steijaert, Kapelaan van Overbeek, Diaken Swaanen, Parochiebestuur en Locatieraden

U kunt uw bijdrage overmaken naar de volgende bankrekeningnummers. Vermeld bij de
betaalomschrijving svp uw adres. Dan kunnen wij de betaling op de juiste manier verwerken.
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Someren-Eind
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