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Geef voor je kerk. 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bedankt voor uw bijdrage aan Kerkbalans in het afgelopen jaar. De opbrengst was goed!  We zijn 
blij met het resultaat over 2018. Met uw steun konden we toen veel mogelijk maken, zoals al het 
binnenschilder werk in het kerkgebouw. Dankzij vrijwilligers en de bijdrages van de parochianen 
hebben we nu weer een mooie vernieuwde kerk met een prima uitstraling. Onze kerk is en blijft  
letterlijk en figuurlijk een helder baken in onze gemeenschap. Waar veel mensen zich echt welkom, 
verbonden en thuis voelen.  En samen een vitale geloofsgemeenschap vormen. 
 
Van betekenis zijn  
Ook voor het komende jaar hebben we volop plannen. O.a. glas in lood ramen en een nieuwe 
urnenmuur op het kerkhof. Kijk voor meer informatie eens op onze website 
www.parochielemelerveld.nl. Daar kunt u ook zien dat we de ANBI status hebben.  
 
Wat geeft u in 2019? 
We houden weer een nieuwe actie om onze geloofsgemeenschap en gebouwen handen en voeten 
te geven. Handen om te helpen en om naar elkaar uit te steken. Voeten om naar elkaar toe te gaan 
of naar dat gebouw, die kerk, dat parochiecentrum. Naar mensen die iets met elkaar delen of die 
inspiratie willen opdoen. Die komen voor de muziek of om te zingen. Of iets van gemeenschapszin 
willen ervaren. Ook om hun hart in stilte te kunnen luchten om rouw of verdriet in een viering. 
Omdat het leven niet altijd eerlijk is en gemakkelijk. Om een kaarsje aan te steken. Om het samen 
zijn bij een kop koffie en een gesprek. U, als parochiaan, mag daar allemaal gebruik van maken, 
graag zelfs!  Met uw steun kunnen we dat vasthouden in Lemelerveld. Ook voor toekomstige 
generaties. Mogen wij op u rekenen?? Met elkaar kunnen we het waar maken! 
Geef uw keuze qua bijdrage voor 2019 aan ons door via bijgevoegd antwoordformulier. 
 
Bij voorbaat alvast hartelijk bedankt voor uw steun en betrokkenheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de locatieraad Heilig Hart van Jezus 
 
De heer L. Broeks;  financiën H.Hartkerk 
 
Email: info@parochielemelerveld.nl 
Telefoon (0572) 37 32 70 
 
PS. Zorgt u dat uw kerk dit belangrijke werk voort kan zetten?  
Vul dan a.u.b. vandaag meteen uw toezegging in op het antwoordformulier! 
Het formulier wordt bij u opgehaald in de week van 20 tot en met 26 januari 2019. 

http://www.parochielemelerveld.nl/

