GEEF VANDAAG
VOOR DE KERK
VAN MORGEN

PAROCHIE ST. JANS GEBOORTE
DE KWAKEL

De Kwakel, januari 2021
Beste mede parochiaan,
Terugkijkend was 2020 een bijzonder jaar. Corona heeft grote invloed
gehad op ons welbevinden. Voor de parochie betekende het een periode
zonder zondagse vieringen met in de zomer een heropening met allerlei
maatregelen en aanpassingen. Achter de schermen ging het werk door,
hoe lastig dat soms ook was met alle beperkingen. Met extra inzet en veel
flexibiliteit van de vele vrijwilligers lukte dit en zijn er ook veel mooie dingen
gerealiseerd. Daar kijken wij met trots op terug.
Enkele voorbeelden:
- Toen vanaf medio maart de kerkdeuren dichtgingen voor de wekelijkse
vieringen, kon met hulp van kerkwachten de kerkdeur dagelijks open
gezet worden voor een bezoek aan de Mariakapel of voor een gebed of
overdenking.
- Toen in juli de kerkdeuren weer voorzichtig open konden, meldden zich vele
vrijwilligers als kerkassistenten om de vieringen veilig te laten verlopen.
- Omdat niet meer in groepen gezongen mocht worden, hebben het
Gemengd Koor en The Bridges  vanaf de heropening alsnog in aangepaste
vorm elke week de vieringen ondersteund met hun talentvolle muzikale
en vocale geluid.
- En hoe verdrietig vaak ook, de vele uitvaarten die weliswaar op afstand,
maar toch in nabijheid vanuit onze kerk verzorgd konden worden.
- En dan tot slot aan het einde van het jaar, toen bleek dat de
kerstavondgezinsviering niet door zou kunnen gaan, is door en voor de
kinderen een hele mooie film kerstfilm opgenomen in De Kwakel, die online
op YouTube bekeken kon worden (en dat is minstens 1000x gebeurd!).
En ondertussen staan
we aan het begin van
een nieuw jaar. Als alles
gaat zoals we hopen,
en de vaccins hun werk
gaan doen, dan kunnen
we in de loop van dit jaar
de
coronamaatregelen
afbouwen en gaan genieten
van de teruggewonnen
vrijheid.

Het werk in en voor de parochie willen we voortzetten!
Aan ons de taak om het werk in en voor de parochie voort te zetten en het
liefst zo lang mogelijk. Op momenten dat mensen in onze kerk steun zoeken
die ze nodig hebben, dan willen wij er voor ze zijn. Of dit nu wekelijks is of
alleen bij vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen in het leven. Om dit
te kunnen doen zijn er elk jaar opnieuw mensen en financiële middelen
nodig. Parochies krijgen geen subsidie en om onze parochie te kunnen
laten voortbestaan zijn we mede afhankelijk van de financiële bijdrage van
u als parochiaan. Dit is waarom wij altijd in de eerste maand van het nieuw
jaar de actie Kerkbalans organiseren.
Wat is er nodig?
Naast dat we kunnen rekenen op heel veel vrijwilligers, gaat er ook best
wat geld om in het beheren van de parochie. Zo moeten de gebouwen en
buitenruimten, zoals de kerktuin en begraafplaats, worden onderhouden,
worden er wekelijks vieringen voorbereid en gehouden en zijn er de
personele lasten van de voorgangers. Gelukkig verkeren het kerkgebouw
en de bijgebouwen in een goede onderhoudsstaat en was het in het
afgelopen jaar niet nodig hier grote investeringen voor te doen. Ons plan
om de oorspronkelijke geluidsinstallatie na 50 jaar te vervangen kon in
de maanden dat de kerk gesloten was worden uitgevoerd. En toen in het
najaar er weer nieuwe beperkingen in het aantal kerkbezoekers werden
aangekondigd, is ook geïnvesteerd in een livestreamverbinding, opdat
thuisblijvers de kerkdiensten op afstand online kunnen volgen. Daarnaast
is in het najaar flink de bezem gehaald door de begroeiing in de kerktuin.
Dit voorjaar wordt nieuw groen geplant, dat veiliger is te onderhouden door
onze tuinvrijwilligers. Inmiddels wapperen er op het kerkplein ook twee
paarse baniers, die het pad naar de kerk meer kleur geven.
In het nieuwe jaar willen we ook aandacht besteden aan de begraafplaats.
Zo wordt het gedeelte met de urnenmuren opnieuw ingericht, zodat er een
urnenmuur bij kan worden geplaatst. Ook komen er speciale urnengraven,
waarin ook meerdere urnen geplaatst kunnen worden.
Inkomsten en uitgaven in 2021.
Het totaal aan uitgaven in 2021 wordt begroot op € 104.350. Het gaat hier
om personele kosten, afdrachten aan het bisdom en kosten voor het gebruik
van de kerkelijke gebouwen (zoals energiekosten) en het onderhoud.
Eén derde van dit bedrag kunnen wij bekostigen uit de verhuur van onze
bijgebouwen (het Zorgcentrum en ThamerThuis). Het andere deel moet
worden bekostigd uit de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Voor een
deel zijn dat de opbrengsten uit collectes en uitvaarten en daarnaast de

opbrengst uit de Actie Kerkbalans, die cruciaal is om de financiën sluitend
te krijgen.

Uw bijdrage
De Kwakelse RK-kerk vormt letterlijk het middelpunt van ons dorp. Om deze
in ons midden te houden is het nodig om financieel gezond te blijven. Ook
al heeft u gevoelsmatig de kerk nu even niet nodig en komt u eigenlijk nooit
of bijna nooit meer in de kerk, toch zouden wij u willen vragen om bij te
dragen aan het behoud ervan. Het zou mooi zijn als we van ieder huisadres
gemiddeld € 150 euro ontvangen. Dat kan ook via een automatische incasso
van € 12,50 per maand. Die € 150,- is een richtlijn en natuurlijk zijn we blij
met iédere bijdrage.
Antwoordkaart
Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt u aangeven welk bedrag u in 2020
wilt geven en of u dit bedrag in één keer of in termijnen overmaakt. Indien u
ons op het formulier machtigt tot incasseren, geeft u dan tevens het aantal
termijnen en uw volledige IBAN nummer op.
Wij danken u hartelijk voor uw tijd en bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Uw parochieteam.
Adres parochiebestuur:Kwakelse Pad 4, 1424 AZ De Kwakel.
Tel: 0297-561302
E-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl
geopend:
dinsdags van 09:00 tot 15:00 uur
Website
Facebook

www.rkparochiedekwakel.nl
facebook/rkparochiedekwakel

IBAN Rekeningnummer Actie Kerkbalans: NL37 RABO 0363 5057 25
t.n.v. Kerkbalans R.K. Parochie St. Jans Geboorte te De Kwakel

