
 

 

 

DENK MEE  

over de toekomst van onze Kwakelse parochie. 

 

 
Meedenkavond op woensdag 22 januari 2020  
 
In het afgelopen jaar heeft u vast verschillende keren de oproep in het Lopend 
Vuurtje langs zien komen om u als vrijwilliger aan te melden onder het motto “vele 
handen maken licht werk”. Voor die oproep was een aanleiding.  
Binnen onze parochie zijn veel vrijwilligers actief en de meesten van hen doen dit 
al vele, vele jaren. Door ouderdom, verhuizing, afnemende gezondheid of 
overlijden vallen mensen weg. De taken die gedaan moeten worden blijven 
hetzelfde en als er zich geen nieuwe vrijwilligers melden, dan gaat het piepen en 
kraken. Uiteraard zien wij in het parochieteam ook dat kerkenwerk niet op de to-
do lijst staat van nieuwe generaties. En al hebben we hier alle begrip voor, het 
betekent ook dat we over niet al te lange tijd niet meer kunnen volhouden wat we 
altijd deden. Het is dan verstandig om met elkaar te spreken over de toekomst 
ruim voordat er noodzaak ontstaat om werkelijk dingen te veranderen.  
 
Omdat wij als parochieteam de keuzes voor de toekomst niet alleen willen maken 
willen we met de parochianen in gesprek. Wat waardeert u in de kerk, hoe 
belangrijk is het dat de Kwakelse Kerk blijft, maakt u zich ook zorgen, welke 
mogelijkheden ziet u nog, enz. enz.  
Begin december hebben wij al een eerste avond georganiseerd voor de mensen die 
nu al actief zijn in of voor onze kerk. Wij kondigden in het Lopend Vuurtje van 
december aan dat er een tweede avond wordt gehouden voor alle parochianen. 
Deze tweede avond vindt plaats op:  
 
Woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte.  
 
In verband met de organisatie zouden wij het fijn vinden als u zich vooraf aan wilt 
melden. Dit kan door: 
- u aan te melden bij Bernardien op het secretariaat (tel. 0297-561203) 
- een e-mail te sturen naar: stjansgeboorte@hetnet.nl. 
 
 
 
 
 



 

 

DENK MEE  

over de toekomst van onze Kwakelse parochie. 
 
 
 
Ik blijf graag op de hoogte: 
 
 
Naam :  …………………………………………………………………………………………. 
 
Adres  : …………………………………………………………………………………………. 
 
 
E-mail:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Ik heb wel ideeën en / of dit vind ik ervan (hoeft u niet in te vullen): 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
………………..…………………..………………..…………………………………………………… 
 
 
 
 
Inleveren bij:  
 

• Bij het parochiesecretariaat 
 

• Per mail via: stjansgeboorte@hetnet.nl 
 


