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Dordrecht, 17 januari 2021  

Steun de Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen!  

Geachte 

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen 
ons geloof in God met elkaar. We willen met elkaar – hoe moeilijk soms ook – blijven bouwen aan 
een gemeenschap die omziet naar elkaar op zes verschillende locaties in de Drechtsteden. Ondanks 
het corona-virus is onze parochie binnen de mogelijkheden nog steeds een plek waar mensen 
samenkomen om te bidden, te geloven en geïnspireerd te raken. Een plek om stil te staan bij vreugde 
en verdriet. Om alle verbindende activiteiten in onze parochie ook in 2021 voort te kunnen zetten, 
doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans.  
 
Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met 
elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij, ook in 2021, van 
onschatbare waarde, juist ook in deze kille corona-tijd. Naast de pastorale zorg en het onderhoud 
aan onze kerkgebouwen willen wij ook investeren in digitale systemen om ons samen-kerk-zijn in 
deze tijden bij u thuis te brengen. Om onze verbondenheid te versterken hebben we onze website 
www.katholiekdrechtsteden.nl, ons parochiemagaZIN ‘Solo Dios’ en de locatienieuwsbrieven en daar 
komen helaas steeds meer livestreams bij. Ook geloofsverdiepingsavonden zijn van betekenis voor 
inspiratie en spiritualiteit. Dit kunnen we alleen doen dankzij de financiële steun van mensen zoals u. 
 
De kerk krijgt geen subsidies en is financieel afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Natuurlijk zijn we 
heel blij met iedere gift. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Zo kan onze parochie echt van 
betekenis blijven. Ook uw steun is en blijft onmisbaar. 
U ondersteunt onze Parochie reeds jaarlijks met een vast bedrag welke inmiddels werd ontvangen.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage!  

Namens de H. Theresia van Ávila-parochie,  

Lex van Deelen   Nico Maagdenberg 

Administrator   Penningmeester 

PS Onze Heilige Theresia van Ávila-parochie heeft het niet gemakkelijk. Toch willen wij het samen-

kerk-zijn ondanks alles voortzetten. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. 
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