En nu verder…….
Aan het begin van dit nieuwe jaar vraag ik, zoals dit al jaren gebruikelijk is, weer uw hulp bij de
financiële dagelijkse gang van zaken van de Sint Josephkerk.
De kerk is wind- en waterdicht
Vorig jaar zijn we gestart met het grootscheepse onderhoud aan ons kerkgebouw. We hebben met
hulp van velen de bovenkant kunnen restaureren zodat we in ieder geval de komende jaren weer
droog zitten. Geweldig dat we al het benodigde geld van deze grote renovatie inmiddels (bijna)
opgehaald hebben! Deze renovatie was noodzakelijk voor het voortbestaan van onze kerk en
geloofsgemeenschap. De keerzijde is echter wel dat we nu, simpel gezegd, heel weinig geld
overhebben, bijna niets meer.
Op naar een buffer
Het zou prettig zijn wanneer we naast een waterdicht kerkgebouw ook een gezond huishoudboekje
hebben. Elke maand moeten hopen op genoeg inkomsten uit de collecten om de uitgaven van dezelfde
maand te kunnen betalen, en dit is niet wenselijk. Daarom is de naast collecte ook de kerkbijdrage
essentieel om voort te bestaan. Want zoals de financiën er nu voor staan hebben we geen enkele
buffer voor bijzondere uitgaven of het opvangen van een tegenvallende collecte .
Er wordt veel geboden
We zijn gewend naar de Josephkerk te gaan en daar alles in orde aan te treffen: een zeer verzorgde
liturgie met een koor en orgel, veel misdienaars, kinderwoorddienst, een priester die ter beschikking
staan om de biecht te horen of gewoon met u te praten, het koffiedrinken en ontmoeten na de H. Mis
en door de week de talloze cursussen gewijd aan een bepaald thema, de Sacramentsprocessie, de
viering door de week, het vele informatiemateriaal et cetera. En dan nog te bedenken dat de kerk een
meerwaarde levert die anderen niet kunnen leveren: u op weg helpen naar het eeuwige leven!
Vanzelfsprekend, maar waarom dan ook niet hier?
Als we in een restaurant eten dan vinden we het normaal daarvoor te betalen. Als we met de auto
reizen dan geven we geld uit aan brandstof. Sluiten we een verzekering af dan betalen we een premie.
Ligt het dan ook niet voor de hand een extra bijdrage te geven aan de uitgaven van uw kerk zodat u
aan alles kunt blijven deelnemen en we op eigen benen kunnen blijven staan?
U kunt uw kerkbijdrage overmaken op IBAN NL 57 INGB 0000 602 334 t.n.v. ‘HHPP Joseph kern’.
Heeft u vragen over de financiën of wilt u meerjarig steunen vanwege de fiscale voordelen hiervan dan
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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