
Pa roch iefederatie Kerkrad e

Geachte heer, mevrouw,

Wat betekent de kerk voor u? Dat is een spannende vraag. Mogelijk bent
u een regelmatige kerkbezoeker, maar ook als u dit niet bent, kan de kerk
een plek van betekenis zijn.

De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen, of bij een
doop of huwelijk. Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd,
zoals concerten. Voor veel mensen is de kerk een plek om rust te vinden
en te gedenken bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis
in uw leven oÍ in uw omgeving. Verder is de kerk actief betrokken bij
projecten zoals zorg voor de minder-bedeelden.

ln de bijgevoegde folder "ParochieÍederatie Kerkrade" ieest u wat de
Parochies H. Lambertus, H. Catharina. St, Petrus - Maria Tenhemelopneming
en H. Hart van Jezus voor u doen. Ook leest u wat É voor uw parochie kunt
betekenen.

De kerk ontvangt op geen enkele wijze subsidie en kan dus alleen bestaan
dankzij de financièle steun van haar leden en donateurs, van mensen zoais u.

Daarom wordt jaarlijks de Actie Kerkbalans gehouden.

De verwarming en de inrichting van de kerk, de voorbereiding van
communicanten en vormelingen, de bloemen en de kaarsen. het dagelijkse
onderhoud, het salaris van de pastoor: het moet allemaal ergens van worden
betaald.

Mocht u al kerkbijdrage betalen, dan wilt u wellicht overwegen om uw bijdrage
voor 2018 te verhogen. En betaalt u nog geen kerkbijdrage, dan kan deze actie
het moment zijn om dat voortaan wél te doen. Wilt u uw bi.idrage beperken tot een
éénmalige aangelegenheid, dan kan dat natuurlijk ook.

Naast de mogelijkheid om over het bovenvermelde teiefonisch contact op
te nemen met het parochiekantoor, kunt u ook gebruik maken van het
bijgevoegde formuIier "Actie Kerkbalans/Kerkbijdrage 201 8".
Vul dat vandaag nog in en geef het af bij of stuur het toe aan het
parochiekantoor. Ook kan het formulier bij u worden opgehaald.

Wij zijn u reeds bij voorbaa| zeer erkentelijk voor uw steun!

Namens het Federatiebestuur
Deken S. Nevelstein
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