Weer verder…….
We hebben het vorig boekjaar nagenoeg positief kunnen afronden!
Dank voor al uw ondersteuning. Maar nu gaan we weer verder ….

Tweede fase restauratie: klooster, kerk en orgel
De pastorie wordt van binnen en buiten gerenoveerd om een communauteit van religieuzen te kunnen ontvangen.
Het onderste gedeelte van de kerk wordt in het groot onderhoud meegenomen. Op termijn willen we ook het orgel
nog gaan aanpakken maar hiervoor zoeken we nog de benodigde middelen.

Uitgaven en inkomsten
Ook vorig jaar meldde ik al dat de uitgaven de neiging hebben nog al eens op te lopen en nog steeds komen dure
klussen tevoorschijn die geen uitstel kunnen lijden. We hopen nog steeds elke maand voldoende collectegeld binnen
te krijgen om de uitgaven van dezelfde maand te kunnen betalen. Met uw hulp is dat tot nu toe nog gelukt. Maar
nog steeds hebben we maar heel weinig buffer voor bijzondere uitgaven en dat is toch wel riskant.

Levende geloofsgemeenschap - wat een aanbod
We zijn gewend naar de Josephkerk te gaan en daar alles in orde aan te treffen: verzorgde liturgie met een koor en
orgel, veel misdienaars, kinderwoorddienst … en natuurlijk de koffie erna. Een priester en diaken die ter beschikking
staan. Catechese aanbod, werkgroepen, vrijwilligers; evenementen als Sacramentsprocessie, parochiebedevaart,
levensgrote kerststal…. En dan valt nog te denken aan de onschatbare waarde van de Sacramenten, die ons op weg
helpen naar het eeuwige leven!

Vanzelfsprekend, maar waarom dan ook niet hier?
Als we met de auto reizen dan geven we geld uit aan brandstof. Sluiten we een verzekering af dan betalen we een
premie. Schoolgeld is vanzelfsprekend. Ligt het dan ook niet voor de hand een extra bijdrage te geven aan de
uitgaven van uw kerk zodat het aanbod door kan blijven gaan? Die extra bijdrage dat is de Aktie Kerk Balans, de AKB.
U kunt uw kerkbijdrage overmaken op IBAN NL 57 INGB 0000 602 334 t.n.v. ‘Parochie HH Petrus en Paulus’
in omschrijving ‘HHPP Joseph kern’.
Heeft u vragen over de financiën of wilt u een meerjarig steunen vanwege de fiscale voordelen kunt u mij altijd
aanspreken. Mogen we rekenen op uw steun? Bij voorbaat heel veel dank!
Eke zondag wordt er in de H. Mis om ‘zegen over de parochie’ gebeden, dus ook over u.
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