
RESTAURATIE KAPEL VAN DE H. EIK

Het voorste deel van de kapel is een paar jaar geleden 
vakkundig gerestaureerd. 

Begin 2022 maakte het parochiebestuur plannen 
om ook het achterste deel van de kapel te restaureren. 
Henk Verstappen, de bouwkundige in het bestuur, had 
in samenwerking met het bisschoppelijk bouwbureau, 
alles keurig op de rit. Echter, onder de laklaag bleken 
zich restanten van muurschilderingen te bevinden 
en omdat het gaat om een rijksmonument moest er 
verplicht onderzoek gedaan worden. Nadat er een rapport 
was uitgebracht, was het wachten op de reactie van 

Monumentenzorg. Dit leidde tot een zodanige vertraging, 
dat het werk niet voor mei 2023 kan worden afgerond. 
Daarom is besloten dat de feitelijke restauratie  
pas na de komende 
meimaand zal plaatsvinden, 
zodat alle vieringen in  
deze periode, die een 
hoogtepunt is in de 
Mariaverering, gewoon 
doorgang kunnen vinden. 
U bent van harte welkom!
Detail van de muurschildering. 
Foto: Piet v.d. Akker
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PASEN IS OPSTAAN

Door: pastor Leendert Spijkers

Er zijn zo van die dingen in het 
leven waar je dóór moet, dingen 

die niet gemakkelijk zijn, 
die moeite kosten 

of veel van je vragen: een uiterste krachtsinspanning, 
doorzettingsvermogen, moed en volharding, enzovoort.

Soms sta je in je leven voor een zware opgave:  
een zware behandeling in het ziekenhuis om nog kans te 
maken op genezing van een bedreigende ziekte; met jezelf 
in de knoop zitten en niet weten hoe je er nog uit kunt 
komen; een crisis in je persoonlijke leven door iets wat je 
in de privésfeer meemaakt. Er zijn zo van die dingen in het 
leven waar je zogezegd dóórheen moet zien te komen.

Wat wij met Pasen vieren, heeft 
alles te maken met een dóórtocht: ergens 
doorheen gaan, zoals het volk Israël door 
het water van de Rietzee moest gaan om 
de onderdrukking in Egypte definitief 
achter zich te laten, het land van de vrijheid tegemoet.

Zoals Jezus die dóór de dood is heengegaan en  
die uit het graf werd opgewekt. Pasen is passage,  
Pasen is doortocht, het passeren van de dood, de start van 
een nieuw begin van leven. Op dit feest vieren we dat het 
licht overwint, dat de dood niet het laatste woord heeft, 

dat het leven sterker is dan 
duistere machten en krachten. 
Pasen vieren is geloven in een nieuwe 
toekomst voorbij de einder van het laatste einde:  
zoals het schip op zee dat beslist verder vaart, ook als het 
vanaf het strand als stipje achter de horizon verdwenen is.

Pasen is met de voeten in de wereld staan, in het 
leven met al zijn eindigheid en onafheid. De sporen 
van het lijden zijn niet uitgewist. Ze zijn nog zichtbaar 
aanwezig. Maar stilaan mag je de cocon die je in je lijden 
vasthoudt, afgooien en je handen reiken naar de hemel.  
De lucht klaart op. Leven kan niet tegengehouden 
worden. Pasen is opstaan! 

De belangrijkste vraag is niet: is er leven ná de 
dood? Maar: is er leven vóór de dood? Je mag weten dat 
de liefde van God sterker is dan de dood. Opstanding en 
opstandig leven - probeer die woorden maar bij elkaar 

te houden. De opstanding van Christus 
maakt opstandige mensen van ons!

Onze angst bezworen, ons 
vertrouwen vernieuwd, onze vreugde 
volmaakt.  

Mensen die het leven in zich voelen terugkeren na alles 
wat ze doorgemaakt hebben, na alles waar ze doorheen 
gegaan zijn - dat is opstandig leven! Zou je dat niet snel 
ook aan anderen willen vertellen? En zouden wij niet zo 
kunnen leven, geloven, hopen, liefhebben ...? Van harte 
mag ik het u toewensen: een gezegend paasfeest!
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MET EEN OVERZICHT   VAN VIERINGEN  
 EN ACTIVITEITEN  

   IN DE GOEDE WEEK  
EN MET PASEN op pag. 5

De lucht klaart op.  
Leven kan niet 

tegengehouden worden.
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STAGE IN OIRSCHOT

Door: Berend van de Berg

Beste mensen, In het voorjaar van 2023 zal ik 
bij u als priesterstudent in de parochie stage 
komen lopen. Daarom stel ik mij graag alvast 
aan u voor. 

Ik ben geboren in 1997 in Eindhoven en daar, 
in een liefdevol en gelovig gezin met nog een jongere 
zus, ook verder opgegroeid. Na de Wereldjongerendagen 
in Polen in 2016 heb ik mij aangemeld als priesterstudent 
aan het seminarie van ’s-Hertogenbosch, waar ik sindsdien 

met veel plezier mijn opleiding heb mogen volgen. 
Nu het theoretische gedeelte van de opleiding 
zijn voltooiing bereikt, mag ik in de praktijk 
gaan ervaren hoe het is om pastor te zijn en mag 
ik het parochieleven vanuit dat oogpunt gaan 

beleven. Ik heb al enkele aspecten van het  
pastor-zijn mogen ervaren en na het afgelopen 

half jaar in Antwerpen te zijn geweest, mag ik mijn 
stage in Oirschot voortzetten. Een mooie plaats waar ik 

al sinds mijn kindertijd veel ben geweest om de kapel van de 
H. Eik te bezoeken. Ik kijk er dan ook met veel plezier naar 
uit en ik hoop van harte u allen te mogen ontmoeten. 

PASTORESTEAM EN 
PAROCHIEBESTUUR

In het afgelopen half jaar hebben zich in het pastoresteam en 
het parochiebestuur verschillende wijzigingen voorgedaan. 
Daarom stelt de redactie u nu de huidige samenstelling voor:

Pastoresteam
Van links naar rechts:

• Pastor Dré Brouwers is als priester werkzaam met name  
in de Sint-Odulphuskerk in Best, en woonachtig in de 
pastorie van Best.

• Aalmoezenier Paul Versteegh is werkzaam als priester vooral 
in Oost West en Middelbeers. Hij woont in Eindhoven.

• Pastoor Felie Spooren is pastoor van de parochie  
Sint-Odulphus van Brabant en deken van het Dekenaat 
Bladel-Oirschot. Hij woont in de pastorie in Oirschot  
en is de opvolger van pastoor-deken Leendert Spijkers. 

• Pastor Leendert Spijkers is als priester lid van het team  
en hoofdzakelijk werkzaam in Oirschot-Spoordonk.  
Hij woont in Oirschot.

• Pastor Wilfred van Nunen is als diaken overwegend  
werkzaam in Oirschot-Spoordonk en bij de  
H. Antoniuskerk in Best. Hij woont in Oirschot.

• Aalmoezenier Jan van Lieverloo heeft afscheid genomen.

• Het pastoresteam wordt in de H. Antoniuskerk bijgestaan 
door pastor Frans Verhoeven en pastor Gabrie Papenburg.

Parochiebestuur
Van links naar rechts, voorste rij:

• Paul Sliepenbeek is vicevoorzitter. Hij woont in  
Oost West en Middelbeers en is werkzaam als advocaat  
en scheidingsmediator.

• Pastoor Felie Spooren is als pastoor voorzitter van het 
parochiebestuur.

• Henk Verstappen heeft bouwzaken in zijn portefeuille.  
Hij is bouwkundige en woonachtig in Oirschot.

Van links naar rechts, achterste rij:

• Hans Gilissen is lid van het parochiebestuur. Hij heeft 
onder andere de functie van burgemeester bekleed en 
woont in Best.

• Toon van den Oord is penningmeester. Hij is biologisch 
veehouder, bijenhouder, en oud-wethouder. Hij is  
woonachtig in Spoordonk.

• Nicoline van Tiggelen-Dirven is secretaris. Zij woont in 
Oirschot en is communicatieadviseur.

• Theamarie Geilleit-Goossens heeft als portefeuille  
communicatie. Zij was werkzaam in het basisonderwijs  
en woont in Best.

• Gerard Beenker was vicevoorzitter en is reglementair 
gestopt na de tweede bestuurstermijn.

• Marieke Lieshout is afgetreden als secretaris en sindsdien 
werkzaam als parochieondersteuner.



NIEUWE WIJN VRAAGT OM  
NIEUWE ZAKKEN

Door: Peter Damen O. Praem

Paus Franciscus roept alle gelovigen op om biddend en 
luisterend en samen denkend met elkaar te kunnen spreken 
over de Kerk zoals zij was en zoals zij zou kunnen zijn. Op 
die manier kunnen wij onderscheiden waarheen de Geest 
van God ons leidt. De betekenis van het woord ‘synodaal’ is: 
SAMEN DE WEG GAAN. De H. Geest is niet alleen geschonken 
aan de paus, de bisschoppen, de priesters, maar door het 
doopsel en vormsel aan iedere gelovige. Ieder van ons is 
een tempel van de H. Geest. Daarom moet naar ieder van 
ons gekeken en geluisterd worden om de H. Geest des te 
beter te verstaan en vaardig te maken. 
Samen zijn wij Kerk.

Parochies zijn uitgenodigd om mee 
te gaan op deze synodale weg, zoals paus 
Franciscus die voorstelt. Het synodale proces leeft op vele 
plekken in de rooms-katholieke kerk, mondiaal. 

Van 15 tot 17 januari 2023 kwamen 34 prominente 
katholieken - theologen, beleidsmakers, enthousiastelingen -  
in Luxemburg samen om een reactie te geven op het 
zogenaamde Werkdocument voor de Continentale Fase 
“Vergroot de ruimte van uw tent.” (Jesaja 54, 2). Men hoopt 
dat deze reactie in maart wordt meegenomen in Praag bij de 
Europese ontmoeting in het synodaal proces.  

Wat leert de H. Geest ons voor het synodale  
bekeringsproces? De eeuwige nieuwe wijn van Jezus Christus  

vraagt om nieuwe zakken in de snelle sociale en culturele 
veranderingen van deze tijd.

Als uitgangstekst is gekozen voor Jesaja 54, 2:  
“Kies ruime plaats voor uw tent. Span wijd uw tentdoeken 
uit. Maak langer uw koorden. Sla vaster uw pinnen.”  
Een breed scala van gelovigen is blij, dat er naar hen geluisterd 
wordt. Zij verstaan, dat iedereen verantwoordelijk is voor de 
gang van de kerk in onze, deze, tijd. Er zijn bemoedigende 
getuigenissen van groeiende energie en hoop in de kerk.  
Ook wanneer je het niet met elkaar eens bent is het belang-
rijk, dat je elkaar niet loslaat in het vertrouwen op de praktijk 
van gebed, van gestructureerde lezing, het interpersoonlijk 
verkeer, en het belang van vorming. Dat is synodaal doen.

Tot op heden heeft het in veel parochies en elders niet 
aan belangstelling voor de synodale weg 
ontbroken. Mensen zijn blij om biddend 
en luisterend met elkaar te kunnen spreken 
over de kerk. Daarom is het belangrijk om 

ontmoetings plekken te scheppen waar gewone gelovigen  
elkaar tegenkomen. Doe dit in alle gremia binnen de rooms- 
katholieke kerk. Betrek hierbij de dagelijkse activiteiten, 
projecten, diaconale inzet. Het gevolg daarvan is dat je leert 
de Boodschap uit te dragen in de taal van de tijd. Zo laten 
wij zien, dat dit zijn uitwerking heeft in heel concrete  
(synodale) veranderingen.

Op donderdag 9 maart heeft pastoor Felie Spooren 
alle pastores bijeengeroepen om dieper door te dringen in 
deze synodale werkelijkheid. Moge Gods zegen hierbij de 
stuurkracht zijn!
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EVEN VOORSTELLEN

Door: diaken Erik Buster

Mijn naam is Erik Buster. De komende vijf maanden mag ik 
als transeunt-diaken stage lopen in parochie Sint-Odulphus 
van Brabant, met bijzondere aandacht voor Best.

Pastor Brouwers is daarbij mijn werkbegeleider. Graag 
stel ik mij nader aan u voor. Ik ben opgegroeid in Berkel-
Enschot. Na het gymnasium ben ik uit interesse theologie 
gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.  
In deze jaren ontdekte ik de rijkdom van kerk en theologie 
en de betekenis van het geloof voor mijn persoonlijk leven. 

Door uitwisseling met andere studenten en in het 
bijzonder via de eucharistie en het getijdengebed kwam ik 
mijn priesterroeping op het spoor. Na ervaring te hebben 

opgedaan in het onderwijs ben ik naar het seminarie in  
Den Bosch gegaan. Mijn studie heb ik vervolgd aan de 
Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht.  
Pastorale ervaring heb ik opgedaan in zowel het  
ziekenhuis- als parochiepastoraat. 

Op het moment woon ik  
als gast in het franciscaanse  
stadsklooster San Damiano in  
Den Bosch. Ik zie ernaar uit de 
parochie Sint-Odulphus van 
Brabant te leren kennen en te 
ontdekken hoe we samen aan 
de missionaire opbouw van de 
parochie gestalte kunnen geven. 
Graag tot ziens.

Samen zijn wij Kerk.



WERELDJONGERENDAGEN 2023

Door: pastor Wilfred van Nunen

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn 
het grootste jongerenevenement ter 
wereld. Ze worden gehouden van 
25 juli t/m 9 augustus in Lissabon. 
Honderdduizenden jongeren uit de 
hele wereld komen er samen om het 
katholieke geloof te vieren.  

WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe 
culturen leren kennen, feestvieren, samen de eucharistie 
beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel 
gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om  
nooit te vergeten. Dus wees erbij in de zomer van 2023! 

Vanuit het bisdom Den Bosch wordt er een busreis 
georganiseerd. Tijdens de reis, die uiteindelijk leidt tot een 
viering met paus Franciscus in Lissabon, wordt een bezoek 
gebracht aan Taizé, Barcelona en Toledo. Ook een bezoek 
aan het bekende bedevaartsoord Fatima is opgenomen in 
de reis. 

Kosten & Inschrijving
Inschrijven voor deze reis gebeurt via reisorganisatie  

Huis voor de Pelgrim, www.huisvoordepelgrim.nl/ 
reisaanbod/wjd. De reissom bedraagt € 1139,-. Inbegrepen 
zijn vervoer, maaltijden, verblijf, volledig verzorgd 
programma, entrees voor zover onderdeel van programma, 
deelname aan WJD, reisbegeleiding, (uitgebreid)  

 
voorbereidingsprogramma in Nederland én reünie na 
afloop van de reis. Voor de aangemelde jongeren is er de 
mogelijkheid om via sponsoracties een bijdrage te krijgen  
in de kosten. 
 Jongeren uit onze parochie die meegaan mogen tevens  
rekenen op een bijdrage van 500 euro uit het Pelgrimsfonds.

Voor wie?
De reis van Jong 

Bisdom Den Bosch 
(JBDB) naar de WJD  
staat open voor jongeren 
in de leeftijd van  
16 t/m 35 jaar. Het is een 
katholiek evenement, 
maar jongeren van  
ALLE geloofsovertui-
gingen zijn van harte 
welkom. Van de deel-
nemende jongeren  
wordt een goede conditie verwacht. Met een groep ga je op 
reis, je ontmoet andere culturen en maakt onvergetelijke 
herinneringen.

Meer weten?
Is je interesse gewekt, maar wil je méér weten over  

de WJD? Neem contact op met Ingrid van Zeeland,  
e-mail: ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of tel. 073 - 523 20 61 
(dit nummer heeft ook whatsapp).

VASTENACTIE 2023

De Vastenactie van de parochie Sint-Odulphus van Brabant 
sluit aan bij het landelijke project van Vastenactie. Dit is 
een jaarlijkse campagne van de katholieke kerk om geld in 
te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar staat de actie in 
het teken van mensen die op de vlucht zijn voor geweld, 
natuurrampen of een uitzichtloos bestaan. 

Wat doet Vastenactie?
Vluchtelingen raken niet alleen hun huis kwijt, 

maar ook hun bestaanszekerheid. Zij staan voor de grote 
uitdaging elders een nieuw leven op te bouwen. Zoals 
in Zuid-Soedan, waar ruim anderhalf miljoen mensen 
ontheemd raakten door een gewelddadige burgeroorlog. 
Meer dan de helft van de bevolking heeft er niet genoeg te 

eten. Vastenactie ondersteunt deze mensen met zaaigoed en 
eenvoudig gereedschap, zodat ze hun eigen voedsel kunnen 
verbouwen. Op deze manier heeft Vastenactie afgelopen 
jaar zo’n 30.000 mensen geholpen hun voedselzekerheid te 
verbeteren. Meer informatie vindt u op www.vastenactie.nl

Hoe kunt u bijdragen?
Zowel in Best, als in Oirschot, Spoordonk en de 

Beerzen is Vastenactie opgenomen in de Goede Doelen 
Week, die in deze periode wordt gehouden.  
Hebt u deze gemist, dan kunt u doneren op rekening  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
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VIERINGEN  
IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
2 april 11.00 uur  Palmzondag, eucharistieviering met 

palmwijding met pastor Verhoeven en 
zang van het Lidwinakoor

6 april 18.00 uur  Witte Donderdag, kinderviering 
voor alle Bestse communicantjes, 
ouders, broers en zussen en andere 
belangstellenden, met aansluitend een 
vastenmaaltijd

7 april 15.00 uur  Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
8 april  19.00 uur  Paaswake met pastor Papenburg en zang 

van het Lidwinakoor
9 april 11.00 uur  Eerste paasdag, eucharistieviering met 

pastor Papenburg en zang van het 
Lidwinakoor

Voor de avondviering op Witte Donderdag en de viering  
op tweede paasdag verwijzen wij u graag naar de 
Sint-Odulphuskerk.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best 
1 april  17.00 uur  Palmpasen, viering met palmwijding  

en volkszang 
2 april  09.30 uur  Palmzondag, viering met palmwijding  

en zang van de Volkszanggroep
4 april 19.00 uur  H. Mis met boeteviering 
5 april  19.00 uur  Gebedsviering 
6 april  19.00 uur  Witte Donderdag, viering met  

zang van het ZLTO-koor 
7 april  15.00 uur  Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde, 

met zang van de Volkszanggroep
8  april  21.00 uur  Paaswake met zang van het 

Odulphus-dameskoor
9 april  09.30 uur  Eerste paasdag, familieviering met zang 

van kinderkoor De Gouden Appeltjes 
 11.00 uur Hoogmis met zang van het ZLTO-koor 
10 april  09.30 uur  Tweede paasdag, viering met orgelspel

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
2 april 10.00 uur Palmzondag, eucharistieviering  

met samenzang en organist  
Gerard Hafkenscheid

6 april  18.00 uur Witte Donderdag, vastenmaaltijd met 
communicantjes, hun ouders en broers 
en zussen

7 april 15.00 uur  Goede Vrijdag, kruisweg met organist 
Gerard Hafkenscheid 

8 april  21.00 uur  Paaswake met zang van Mixed Voices
9 april  09.00 uur  Eerste paasdag, kleine paasviering  

met pastor Van Nunen en zang van 
projectkoor De Triangel

        10.00 uur  Eucharistieviering met zang van het 
Oirschots Gemengd Koor

10 april  10.00 uur  Tweede paasdag, eucharistieviering  
met blaasorkest C’est la Vie

Kapel Sint-Joris, Gasthuisstraat 25, Oirschot
1 april  18.30 uur  Palmpasen, eucharistieviering  

met samenzang en organist  
Gerard Hafkenscheid 

6 april  19.00 uur  Witte Donderdag, eucharistieviering 
met samenzang en organist  
Gerard Hafkenscheid

7  april   19.00 uur  Goede Vrijdag, viering met samenzang 
en organist Gerard Hafkenscheid 
Deze viering is voor de hele parochie

8 april  18.30 uur  Paaswake met zang van het 
Seniorenkoor De Naklank

Kapel van klooster Nazareth, Koestraat 35, 
Oirschot
2 april   11 .30 uur  Palmzondag, eucharistieviering  
6 april  18.00 uur  Witte Donderdag, eucharistieviering
7 april  15.00 uur  Goede Vrijdag, herdenking van het 

lijden en sterven van Jezus 
8 april  18.00 uur  Paaswake 
9 april  11.30 uur  Eerste paasdag, eucharistieviering
10 april  11.30 uur  Tweede paasdag, eucharistieviering  

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, 
Middelbeers
1 april 19.00 uur Palmpasen, viering
2 april 10.00 uur Palmzondag, viering
6 april 17.15 uur  Maaltijdviering eerstecommunicanten
 19.00 uur Witte Donderdag, viering
8 april 20.30 uur Paaswake
9 april 10.00 uur Eerste paasdag
10 april 10.00 uur Tweede paasdag
De vieringen in De Vestakker mogen momenteel nog steeds 
niet plaatsvinden.

7 APRIL GOEDE VRIJDAGis er om 19.00 uur een gezamenlijke viering voor heel de  parochie in de kapel van Sint-Joris  in Oirschot. De leden van het  pastoresteam gaan hierin  samen voor.



KORT NIEUWS

Diploma derde graad voor Berse Canonici 
Het koor Berse Canonici, onder leiding van de  
dirigente / pianiste /organiste Elena Eremich, heeft  
een diploma van de derde graad behaald op het  
25e internationale festival voor kerkmuziekkoren.  
De dirigente heeft een video-opname van het kerstlied 
‘This Holy Christmas Night’ ingestuurd voor deelname. 
Een hele mooie prestatie voor dit koor uit onze parochie.

AGENDA

Matthäus Passion 5 april
Woensdag 5 april 2023 om 19.30 uur in de  
Sint-Petrusbasiliek in Oirschot.
Uitvoerenden: Kempenkoor en solisten,  
Barokorkest La Sorpresa en het Jongenskoor Dalfsen.
Informatie en kaartverkoop:  
www.matthauspassionoirschot.nl; bij Visit Oirschot,  
Markt 1 in Oirschot (0499 - 21 65 14); of op de avond  
van het concert in de basiliek (indien nog voorradig).

Gezamenlijke viering 4 juni
Zondag 4 juni om 11.00 uur zal er een gezamenlijke  
viering zijn van onze parochieheilige in de pastorietuin  
van de Sint-Odulphuskerk in Best. Deze viering wordt 
voorafgegaan door een processie om 10.30 uur.  
Bij slecht weer vindt de viering plaats in de kerk.

CONTACTGEGEVENS

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best
0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
pastorie 0499 - 37 12 95 
e-mail: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best 
bereikbaar op donderdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur 
e-mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
e-mail: parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oost West en Middelbeers
013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers 
bereikbaar op donderdag van 9.00 - 11.00 uur 
e-mail: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: secretaris@odulphusvanbrabant.nl 

Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK 
VAN MORGEN

Graag vragen we nogmaals 
uw aandacht voor de Actie 
Kerkbalans 2023!  

Dankzij uw bijdrage 
kan de kerk van waarde 

blijven voor alle mensen en plannen maken voor 
de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk 
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: een 
luisterende, uitnodigende, barmhartige en warme 
kerk zijn. We kunnen hulp blijven bieden aan kwets-
bare mensen, van betekenis 
zijn voor hen die verdieping 
zoeken, oog hebben voor 
elkaar. De actie loopt nog 
steeds en we hopen dat we 
weer op uw bijdrage mogen 
rekenen. Hartelijk dank.


