
 

 

 

         

 

 

 

Beste medeparochiaan, 

 

Een kleine twee jaar hebben we nu te maken met het coronavirus. Als 

parochiegemeenschap willen we elkaar ontmoeten maar niet besmetten. Gezondheid van 

geest en lichaam staan hoog in ons vaandel. Met elkaar proberen wij dat zichtbaar te 

maken.  

 

Onze boodschap van geloof, hoop en liefde putten we uit het evangelie. We worden 

geroepen om de liefde van Christus door te geven aan de mensen om ons heen en we 

mogen groeien in geloof in de gemeenschap van de Kerk. Zo vormen we een netwerk van 

liefde, waar steeds nieuwe mensen bij aan kunnen sluiten. Geef daarom vandaag voor de 

Kerk van morgen en doe mee met de actie Kerkbalans. 

 

Zo bouwen we samen verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar, die mensen 

gastvrij verwelkomt bij rouw en trouw en die klaar staat voor de zwakkeren in de 

samenleving.                                                                                                              

 

We vieren in de kerk op zondagen, doordeweeks en bij belangrijke feesten, zoals 

Kerstmis en Pasen. Voor veel mensen is de Kerk een plek die rust geeft, die je bemoedigt 

in het goede, die met je meeleeft en waar je troost mag zoeken als je verdriet hebt. Want 

ook dan en juist dan is de Kerk in de naam van Christus van betekenis.  

 

We proberen naast het oude vertrouwde ook op een nieuwe manier kerkzijn in 2022 waar 

te maken. Met uw bijdrage kunnen we van betekenis blijven.  

 

De parochie ontvangt geen subsidies en is financieel afhankelijk van grote en kleine 

giften van leden. 

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

   

                                                                                                                                                           

Pastoor M.Th.J. Straathof 

 

P.S.  Geef vandaag voor de Kerk van morgen.  

Maak uw bijdrage over op: 

NL89 RABO 0168 4458 40 t.n.v. Parochie Sint Maarten  

 

Noordwijkerhout, januari 2022 
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