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Geachte parochiaan,

Hierbij vragen we uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2016. Het jaar 2015 is een bijzonder jaar
geweest voor onze parochie. Dat kwam vooral door de in dat jaar doorgevoerde reorganisatie en -
als gevolg daarvan - sluiting van een aantal kerkgebouwen. Die sluiting is gepaard gegaan met -
voor veel parochianen - pijn en verdriet.

lnmiddels hebben we kunnen constateren dat veel parochianen na de sluiting van hun
kerkgebouw de weg hebben gevonden naar een van de overgebleven geloofscentra. Dat geldt ook
voor een aanzienlijk aantal van onze vrijwilligers. Ze hebben een nieuwe plek gevonden, nieuwe
mede-parochianen ontmoet en leren kennen. Zozijn nieuwe contacten en initiatieven ontstaan.
Daarmee tonen we als geloofsgemeenschap veerkracht en vertrouwen in de toekomst. Een

ontwikkeling waar we blij mee zijn. We realiseren ons ook dat nog niet iedereen al weer een

vertrouwde plek heeft kunnen vinden. Als U ergens mee zit waardoor het U lastig valt zo'n nieuwe
plek te vinden, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan via de verschillende
secretariaten, in aansluiting op een viering of door een mailtje te sturen naar
samenverder@heiligelebuinus.nl.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het parochiebestuur bij de reorganisatie van de
parochie was en is een sluitende begroting voor 2016. Daar is en wordt heel hard aan gewerkt en
gelukkig zien de cijfers er voor 2016 beter uit dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Onder
deze brief vindt U wat financiële gegevens waaruit blijkt waaraan al Uw bijdragen worden
besteedt, maar waaruit ook blijkt dat we deze nog steeds hard nodig hebben. We hebben de

uitgaven dan wel weten terug te brengen, maar de trend aan de inkomstenkant is helaas ook
dalende.

Als u het belangrijk vindt om samen met ons en met vele anderen een actieve parochie te blijven
vormen en een levende geloofsgemeenschap met ruimte voor jong en oud en vooral ook voor
nieuwe initiatieven dan roepen we u van harte op uw parochie vrijgevig te blijven steunen. Zaken

waar we uw geld ook voor gebruiken zijn het samen koffie drinken na de viering in het weekend
maar vooral ook op door de weekse dagen op verschillende plaatsen in de parochie, de

avondwakegroepen, de bezoekgroepen zieken en ouderen, de bezoekgroepen nieuwe
parochianen, de werkgroep Geloven Nu, de werkgroep huwelijksvoorbereiding en

doopselvoorbereiding, de werkgroep Kleine Kerk Gemeenschappen, de werkgroep MOV
activiteiten, de werkgroep Oecumene, de werkgroep Pelgrimeren, het verzorgen van

De Heiiige Lebuinus parochie omvàt
de Rl( geloofsgemeenschappen van Deventer en omstreken.



ziekenzalvingen en de werkgroep open kerk. Speciaal voor de kinderen en de jeugd is er aandacht

voor de voorbereiding op de 1't" communie en het vormsel, onze kinderkoren, Rock Solid,

StartABC en het Jongerenpastoraat en de werkgroep Zin in Zondag.

We zijn één grote parochie die nog steeds zo veel mogelijk ook locaal aanwezig is. Zo wordt deze

actie Kerkbalans, als vanouds, door mensen vlak bij U in de buurt vorm gegeven. Ziizorgen ervoor

dat u deze brief krijgt en zorgen ervoor dat Uw toezegging wordt geregistreerd. Daartoe vindt U de

benodigde extra informatie in deze enveloppe.

We danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u om het werk in de H. LebuinusparochÍe

voort te kunnen .zetten.

Namens het pastoraal team en bestuur van de H. Lebuinusparochie

Vicaris R. G.W. Cornelissen
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