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Actie Kerkbalans 2017
Geachte parochianen,
Voor u liggen de documenten van Actie
Kerkbalans 2017. Er prijkt een nieuwe
parochienaam op de folder, Maria Laetitia.
Onder deze naam gaan de geloofsgemeenschappen in ons deel van de Achterhoek
samen verder de toekomst in. Het logo
van de nieuwe parochie ademt een sfeer
van oudheid, maar ook van toekomst: voor
de antieke nis in Romaanse stijl staat een
beeld van een modern vormgegeven Maria. Zo laat ons logo zien dat ons geloof,
dat al meer dan 2000 jaar oud is, ook in
onze tijd van waarde is.
Mijn kerk verbindt is dit jaar het thema
van de Actie Kerkbalans. Het thema sluit
aan bij onze nieuwe parochie, die een
verbinding is van de voormalige parochies
HH. Maria en Laurentius en De Verrijzenis. Samen zijn we een verbinding aangegaan en samen willen we het geloof in
ons deel van de Achterhoek bewaren voor
de komende generaties.
Wat vragen we?
Met Actie Kerkbalans vragen wij uw
bijdrage aan de parochie waar uw lokale
geloofsgemeenschap deel van uitmaakt.
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Om een indicatie te geven hebben we eerder als richtbedrag voor de kerkbijdrage
1% van het netto jaarinkomen genoemd.
Maar ook als u minder geeft, is uw bijdrage van grote waarde. Ieders bijdrage
is van harte welkom, want samen houden
we onze parochie levend, ook financieel.
Graag wijzen we u ook dit jaar weer op
de mogelijkheid van periodieke giften.
Door een overeenkomst met de parochie
aan te gaan voor vijf jaar haalt u maximaal belastingvoordeel. U kunt daardoor
als u wilt meer geven dan uw gebruike-
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van de parochie (www.maria-laetitia.nl).
Een sluitende begroting
Door bezuinigingen hebben de parochiebesturen van de voormalige parochies
HH. Maria en Laurentius en De Verrijzenis de tekorten behoorlijk terug kunnen
dringen, maar nog steeds is de begroting
niet helemaal sluitend. We hebben uw
steun hard nodig!
Graag doen we een beroep op uw vrijgevigheid en vragen we u om ook dit jaar
weer een royale bijdrage te doen voor de
Actie Kerkbalans.
Alvast onze dank voor uw bijdrage.
lijke gift zonder dat het u meer kost. Een
intekenformulier voor het doen van periodieke giften kunt u vinden op de website

Namens het parochiebestuur,
pastoor Peter Ambting

Mijn kerk verbindt
Van oudsher heeft de kerk een verbindende functie in de samenleving. De kerk
verbindt mensen van verschillende achtergronden met elkaar en draagt zo bij aan
sociale samenhang in de maatschappij. Door samen te vieren, gelovig te leren en
dienstbaar te zijn in de samenleving wordt vorm gegeven aan de Blijde Boodschap
van Jezus. Het samengaan van 19 geloofsgemeenschappen van twee parochies in één
grote parochie biedt kansen om nog meer mensen met elkaar te verbinden en zo de
samenhang in de regio verder te bevorderen.
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Eén parochie, één pastoraal
Samen met twee onbezoldigde diakens,
vele vrijwilligers en secretariële
ondersteuning behartigen zes pastorale
beroepskrachten (4.5 FTE) het pastoraat
in Parochie Maria Laetitia. Het pastorale
team bestaat uit (van links naar rechts):
Marcel Smits, priester; Jan van Heugten,
diaken; Berrie Daalhuizen, pastoraal
werker; Mia Tankink, pastoraal werkster;
Peter Ambting, pastoor; Cor Peters, diaken.
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