Parochiebureau:
Dorpsstraat 26
2712 AL Zoetermeer
Telefoon: 079 316 30 44
Openingstijden:
Ma / di / do / vr
09.00 tot 12.30 uur

“Ik ben trots op mijn parochie omdat we veel aandacht aan de mensen geven”.
”Ik kan leven met mijn verdriet, omdat ik na het overlijden van mijn vrouw zoveel warmte van de
mensen uit mijn parochie heb mogen ontvangen”.
“Ik ben blij dat wij op kerstavond weer zo’n prachtige mis in een volle kerk hebben mogen bijwonen”.
“Ik ben de Vincentiusvereniging dankbaar, omdat ik met hun hulp verder kan in mijn leven”.
Beste mede-parochiaan,
Bovenstaande uitspraken zijn van onze eigen parochianen. Parochianen die in 2019 persoonlijk ervaren
hebben wat de parochie voor hen heeft betekend. Vaak in moeilijke tijden.
Die zorg voor onze medemens, én de versterking van onze gemeenschap van gelovige mensen hebben
parochiebestuur en pastoresteam in de notitie van november 2019 “Geroepen om met Jezus op tocht te
gaan”, tot speerpunten van beleid voor de komende jaren gemaakt.
Als parochie willen we beter dan nu zorg en aandacht kunnen geven aan de zwakkere medemens in onze
samenleving. Dichtbij de mensen, in hun eigen omgeving. Dat willen we doen door bewust katholiek te zijn,
gelovige mensen, die elkaar herkennen in het voorbeeld van Jezus, die in vrede en liefde weldoende rond
ging. Die kerk willen we behouden. Voor ons, voor onze kinderen. Steeds meer parochianen laten blijken
dat ze de roep “om met Jezus op tocht te gaan” hebben gehoord en bereid zijn mee te gaan. Parochianen
die nu willen en durven zeggen:
“Dit is mijn parochie! Ook ik ga zorgen dat mijn parochie toekomst heeft!”
Nu is het moment om te tonen dat we blij zijn met ons pastoresteam, dat we blij zijn met de mensen op
het parochiebureau, dat we de koren, de muziek en de bloemen in een schone en warme kerk fijn vinden.
Dat we onze diaconale activiteiten een warm hart toedragen.
De jaarlijkse Actie Kerkbalans biedt ieder van ons de kans om te laten zien dat we samen ook de financiën
van onze parochie gezond willen maken. Als parochie zijn we zuinig. We letten op de uitgaven. Maar om als
parochie te kunnen doen wat we samen belangrijk vinden, moeten we toch echt kosten maken. In de notitie
“Geroepen om met Jezus op tocht te gaan” wordt uitvoerig ingegaan op de financiën van onze parochie.
Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans kunt u laten zien dat u bereid bent financiële verantwoordelijkheid
te dragen voor onze parochie. Om onze parochie een toekomst te geven. Velen van u hebben in de
afgelopen jaren steeds weer een bijdrage gegeven. Daarvoor zijn we u heel dankbaar. Ook in 2020 rekenen
we weer op u. En daarom namens alle parochianen nu alvast: dank voor uw bijdrage!

Pastoor Jaap van der Bie

Het is tijd voor Actie Kerkbalans! Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari brengen vrijwilligers u
deze brief om geld op te halen voor onze parochie. Dat is hard nodig. Want we willen behouden waar we
om geven. In 2018 ontving onze kerk € 204.142, in 2019 € 220.334 (geraamd) en voor 2020 hopen we van
u € 230.000 met Actie Kerkbalans te ontvangen. Mede dankzij deze opbrengsten kunnen we de
voornaamste personele en huisvestingslasten betalen en goed werk doen in de Zoetermeerse
gemeenschap.

Draag bij aan uw parochie – doe mee met Actie Kerkbalans!
Hecht u ook waarde aan het in stand houden van onze parochie? Wilt u ook onze pastores en de vele
vrijwilligers ondersteunen bij het werk dat zij doen? Geef dan met Actie Kerkbalans! Zo behouden we
samen wat waardevol is.
We hebben voor 2020 nog een tekort. Met 10 euro extra per parochiaan help u het tekort weg te werken.
U kunt uw bijdrage voor de Aktie kerkbalans structureel met 10 euro (of meer?) verhogen, graag zelfs.
Maar u mag natuurlijk ook eenmalig een extra bedrag overmaken; elk bedrag is welkom; in de envelop
van de Aktie Kerkbalans vindt u daarvoor een girokaart.
Help mee en geef wat u kunt missen. Ongeveer 10 euro per maand zou al enorm helpen.
Incasso of periodieke gift?
U kunt ook uw gift via een automatische incasso laten lopen. Dan wordt het bedrag vanzelf afgeschreven
van uw rekening en dat is ook nog goedkoper voor uw parochie. Vul hiertoe bijgaande incassokaart in en
vergeet niet uw handtekening te zetten en hem in te leveren bij het Parochiebureau.
Of wilt u een hoger bedrag geven, bijvoorbeeld 300 euro per jaar, en u wilt dit op vaste basis geven? Dan
is een periodieke gift een mogelijkheid. Vraag bij de administratie naar de overeenkomst voor periodieke
giften of download hem van de website. Met een overeenkomst wordt uw gift aftrekbaar bij de
belastingdienst, dus dan kunt u wellicht een hoger bedrag geven aan uw parochie.

Alle financiële steun is welkom! Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.
Parochiebestuur & Pastoraal team
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