Geef vandaag voor de kerk van morgen
We geloven in de toekomst en dat wie om die toekomst geeft, daar ook
voor beloond wordt. Afgelopen jaar hebben we met vrijwilligers veel gegeven, zodat de Eerste H. Communie- en Vormselvoorbereiding door konden gaan. Net als de scholen, wisten we via de computer en mobieltjes
de kinderen te bereiken. Wat er toen gebeurde, overtrof onze verwachtingen. Niet alleen keek weleens een ouder mee, maar ook schoof een
enkel broertje of zusje nieuwsgierig aan. Catechese en samen bidden
werden ineens een huiselijk familiegebeuren!
We zijn blij dat we langzaamaan weer gewoon kunnen vieren in de kerk
en samen kunnen komen. Tegelijk zullen we investeren om ook thuis bij
de gezinnen te komen. Naast alle beperkingen en het verdriet wat Corona bracht, hebben we ook de veerkracht van onze parochie ontdekt.
Help ons om niet alleen in de kerk, maar ook in vele huisgezinnen
de hoop, de warmte en de inspiratie van ons geloof te delen en
door te geven. Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Pastoor Roland Putman
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