RK Parochie Texel
ACTIE KERKBIJDRAGE 2021

Een zelfstandige eiland parochie met drie kerken.

Den Burg Texel, maart 2021
Geacht parochielid,
Wij zijn een fijne
geloofsgemeenschap op ons eiland
waarbij het allereerst om ons
geloof draait, om u en vooral ook
om onze gemeenschap!
Het doel van het parochiebestuur
is om dit zo goed mogelijk intact te
houden. Voor nu en de generaties
die nog komen.
Vindt u dat ook belangrijk? Zo ja,
lees dan vooral verder.

U GEEFT TOCH OOK OM
ONZE PAROCHIE?

Met deze folder willen wij uw

Uw bijdrage is ons veel waard!

aandacht vragen voor de
ACTIE KERKBIJDRAGE 2021
Als kerk zijn we van betekenis in
de samenleving. Als gemeenschap
willen we naar elkaar omzien en
delen we ons geloof in God met
elkaar.
In onze H. Fransisca Romana Kerk
in De Cocksdorp, De H. Johannes
de Doper kerk in Den Burg en de St
Martinus kerk in Oudeschild
ontmoeten wij elkaar als
parochianen.
Onze geloofsgemeenschap drijft
op vele trouwe vrijwilligers die
allemaal hun eigen steentje bijdragen.

Ik wil graag benadrukken dat elke
gift, groot of klein, grote waarde
heeft voor onze parochie.
We zijn blij dat we dankzij die steun
nog steeds zinvolle en mooie
vieringen en activiteiten [ook via de
moderne media] in
parochieverband kunnen houden.
Met uw gift laat u ook zien dat wij
voor u van waarde zijn.
U ondersteunt ons niet alleen
financieel maar geeft ons ook moed
om verder te gaan met ons werk.
Alvast hartelijk dank en een
hartelijke groet,
pastoor Ivan Garcia Ferman

Maar gebouwen en een gemeenschap in
stand houden kost ook geld. De uitgaven
aan onderhoud en dagelijks gebruik van de
gebouwen zijn groot. Ook kan er een
aantal taken niet door vrijwilligers worden
gedaan en zijn er betaalde krachten nodig.
We geven niet meer geld uit dan
noodzakelijk. De grootste kostenpost is het
onderhoud van onze kerken. Door deze
ACTIE KERKBIJDRAGE 2021 hopen wij meer
inkomsten te krijgen.
Voor de Corona pandemie bouwden we,
naast de vieringen op zondag in
Oudeschild, De Cocksdorp en Den Burg,
gestaag verder met diverse activiteiten.
Door de corona-crisis konden ineens veel
activiteiten niet meer, maar hebben we
toch gekeken wat we WEL konden doen.

Dankzij uw bijdrage
kunnen onze
kerkgebouwen en uw
parochie
voortbestaan.
Door uw steun is er plek
in de kerk.
Staan de kerkdeuren
wagenwijd open:
voor wie wil trouwen,
dopen, vieren en rouwen.
Voor wie wil luisteren
naar een woord wat kan
bemoedigen en
inspireren.
Voor wie wil bidden en
wil steunen.
Waar we samen een
gemeenschap zijn om te
geven aan,
voor en om anderen.

Onze parochie vervult anno 2021 een
waardevolle plek in de lokale samenleving.
Met uw hulp willen we dit belangrijke
werk ook dit jaar voortzetten.
Met alle activiteiten willen we onze parochie zichtbaar houden in onze
Texelse samenleving. En nieuwe vormen vinden om op ons eiland onze
parochie te waarborgen voor de toekomst.

We realiseren ons de zorgen die er zijn. Wanneer kunnen we weer terug
naar het oude vertrouwde. Komt dat sowieso ooit terug.
Financieel hebben wij ook onze zorgen, doordat we inkomsten missen.
In 2020 hadden we door de verkoop van de H. Martinus kerk in Oosterend
een positief resultaat. Desondanks teren we toch in op ons vermogen.
We hebben daarom besloten u met deze folder te attenderen op de
kerkbijdrage. En we willen, met een zekere schroom, u dan ook vragen om
aan deze actie mee te doen.

Geef om en voor onze parochie zodat we kunnen blijven bestaan; ons
geloof kunnen vieren en ons werk binnen en buiten de parochie
voortzetten dankzij uw hulp.
Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Uw gift draagt hieraan bij!
(Wist u dat uw bijdrage aan de parochie aftrekbaar kan zijn van de
belasting.)

Onze parochie in beeld dankzij uw bijdrage …
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Is er elke zondag een dienst in onze kerken (zodra het kan ook weer 1x per
maand in de kerken van Oudeschild en De Cocksdorp).
Worden in 2021 kinderen voorbereid op hun eerste H. Communie.
Worden zodra de Corona pandemie dat weer toelaat de zieken weer
bezocht door de ziekenbezoekgroep.
Worden onze senioren van 80 jaar en ouder bezocht ter gelegenheid van
hun verjaardag door de dames van de senioren bezoekgroep.
Zal, zodra het kan, op woensdagochtend de koffie weer klaar staan op de
pastorie. En kunt u ook weer dinsdag, woensdag en donderdagochtend
binnenlopen op de pastorie (ons secretariaat).
Bidden we in de maanden mei en oktober het rozenkransgebed
Hebben we de intentie om seniorenvieringen te organiseren op
woensdag.
Wordt er respectvol en gelovig afscheid genomen bij een uitvaart.
Is er voor iedereen de mogelijkheid voor een pastoraal gesprek.
Komt 6x per jaar ons parochieblad de Vuurtoren uit.
Organiseren we diverse bijeenkomsten en thema vieringen.
Zingen vele enthousiaste mensen hun lied bij de 5 koren.
Worden er regionale activiteiten voor jong en oud georganiseerd door
Regio – Breed (samen met de parochies in de Kop van Noord-Holland)
om ook regionaal verbinding met elkaar op te bouwen.
Zijn er een aantal keer per jaar mediatieve Taizé vieringen
Werken we samen met de andere kerken op ons eiland door middel van
diverse oecumenische vieringen en activiteiten.

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK
parochie Texel o.v.v. kerkbijdrage 2021.
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet, Bestuur RK parochie Texel.

