
 

 

 

 

Het parochiebestuur heeft de financiële exploitatie 

over het eerste halfjaar van 2016 besproken. Inmiddels 

zijn een heel aantal bezuinigingsmaatregelen genomen 

in de parochie. Denk aan de nieuwe repro apparatuur 

en de gezamenlijke inkoop van o.a. hosties en kaarsen. 

De gevolgen van deze maatregelen zijn echter nog 

maar deels zichtbaar, vaak is de verandering nog te 

recent om effect te zien. Wat echter wel zichtbaar is, is 

de gedaalde inkomsten uit kerkbijdragen. Het 

verhogen van de inkomsten blijft de aandacht hebben 

van penningmeester en budgethouders. 

 

 

Afgelopen bestuursvergadering is voor het eerst de 

nieuwe secretaris aangesloten aan tafel. Conny 

Huisman heeft kennis kunnen maken met alle 

bestuursleden en zichzelf kunnen voorstellen. Haar 

wens is om een waardevolle bijdrage te kunnen 

leveren aan de parochie. In de nieuwe editie van 

Stella Maris stelt Conny zich voor aan de parochie. 

Eén van de manieren om de inkomsten te vergroten is 

de jaarlijkse Actie Kerkbalans. De eerste grote actie 

heeft begin dit jaar plaatsgevonden in de parochie. Om 

al het werk te kunnen blijven doen in de parochie, van 

liturgie tot catechese en bezoek aan ouderen en 

zieken, heeft de parochie uw blijvende steun nodig. In 

het najaar zullen daarom in de 

geloofsgemeenschappen door de beheercommissies 

extra acties georganiseerd worden om een tweede 

impuls te geven aan de kerkbijdragen. Uw hulp en 

steun aan de parochie is van groot belang. Wij zijn u 

daarvoor dan ook zeer dankbaar. 

 

 

Onze parochie is rijk aan een groot aantal betrokken 

organisten en dirigenten en een grote schare aan 

koorleden. Het parochiebestuur is benieuwd naar de 

verdeling van koren, de inzet in de liturgie en de 

onderlinge verhoudingen. De komende periode zal 

het parochiebestuur zich hier in verdiepen. 

 

Na de vakantieperiode en een warme zomer zijn 

diverse activiteiten en vergaderingen in onze 

parochie alweer gestart. Ik hoop dat u kunt 

terugkijken op een mooie zomer met de nodige 

ontspanning. Ons parochiebestuur is weer in 

vergadering bijeen geweest, evenals het pastoraal 

team. Met elkaar zijn we begonnen aan een nieuw 

pastoraal werkjaar. Onze  betrokkenheid en inzet 

wordt weer gevraagd om onze mooie parochie op 

te bouwen. Ik wens ons parochiebestuur en het 

pastoraal team, en u, een mooi nieuw seizoen toe.   

Véél  Inspiratie, liefde, warmte, geloof en 

betrokkenheid. Dat is mijn wens en gebed voor u 

allen!  

 

Hoofd parochiesecretariaat Teresa van der Lubbe 
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