Evenals voorgaande jaren kunt u op drie
manieren bijdragen aan de Sint Nicolaasactie
voor onze geloofsgemeenschap:
1. Overschrijving op:
IBAN NL34 INGB 0000 3592 78
(BIC: INGBNL2A)
t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Jacobus de
Meerdere, Den Haag,
o.v.v. "Sint Nicolaas-actie 2018".

SINT NICOLAAS
ACTIE 2018

2. U doet het geld in een envelop met het
opschrift "Sint Nicolaas-actie 2018" en doet dat
in de brievenbus van de pastorie,
Willemstraat 60, Den Haag.
3. U doet het geld in een envelop met het
opschrift "Sint Nicolaas-actie 2018" en geeft
dat mee met de collecte tijdens de H. Mis.

Of uw bijdrage nu groot of klein is, uw gave wordt
zeer gewaardeerd!

Beheercommissie H. Jacobus de Meerdere

Geloofsgemeenschap
Sint Jacobus de Meerdere

Geachte parochianen en vrienden van onze
geloofsgemeenschap,
Precies vijftig jaar geleden, in november 1968,
diende het toenmalig kerkbestuur van de
parochie een officieel verzoek in bij het bisdom
de Sint Jacobus de Meerderekerk te mogen
sluiten. Dit vanwege het feit dat omvangrijke
reparaties aan het dak en de dakgoten
noodzakelijk waren en deze de financiële
draagkracht van de parochie verre te boven
gingen. Maar Gods wegen zijn wonderlijk.
Op de uitdrukkelijke wens van het bisdom
belegde het kerkbestuur op 13 maart 1969 een
vergadering voor parochianen en belangstellenden om de voorgenomen sluiting toe te lichten.
Op deze bijeenkomst bleek een groep
parochianen heel andere gedachten te hebben
over de toekomst van het kerkgebouw en zij
raadden sluiting ten zeerste af. Dit was het begin
van de redding van onze kerk. In een brief van
15 oktober 1971 gaf mgr. Simonis, de toenmalige
bisschop
van
Rotterdam,
hiervoor
zijn
toestemming en stap voor stap werden de
benodigde financiële middelen gevonden.

Mede dankzij deze gang van zaken vormen we
heden een levende gemeenschap rondom
Christus en hebben we de beschikking over een
prachtig Godshuis. We mogen dankbaar zijn dat
er in onze kerk wekelijks op zondag drie Heilige
Missen worden opgedragen. Daarnaast is de
kerk iedere dag open voor Aanbidding,
Rozenkransgebed en de Heilige Mis. Buiten de
liturgie worden parochianen en bezoekers in de
gelegenheid gesteld om de kerk te bekijken en
een kaars op te steken.
In onze samenleving, waarin God meer en meer
naar de zijlijn wordt verwezen, is het deel
uitmaken van een biddende geloofsgemeenschap een groot goed. Zo kunnen we onze
verbondenheid met God verdiepen en ons geloof
in Christus uitdragen naar de mensen om ons
heen.
Met dit uitgangspunt doen we een beroep op u
om ons in deze weken voor Kerstmis met een
extra bijdrage te ondersteunen. Zo stelt u ons in
staat het kerkgebouw te onderhouden, dagelijks
op passende wijze de liturgie te vieren en de
activiteiten van onze geloofsgemeenschap op het
huidige niveau te continueren. Dankuwel voor uw
bijdrage!
(Zie de achterzijde van deze brochure.)

