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Geef voor je kerk!           

 
 
 
 

 

Dreumel, 19 januari 2020 

 

Beste parochiaan, 
 

Het was een bewogen jaar. Wat de Kerstpreek van 2018 in Wamel heeft opgeroepen, hebt u zelf in 

de media kunnen lezen. Onze vele vrijwilligers die daarna voor de actie Kerkbalans langs de deur 

gingen, kunnen erover meepraten. Een aantal trouwe donateurs gaf aan een keer over te slaan.  
 

De opbrengst van 2019 bleef hierdoor achter. 

Inmiddels is de rust in onze parochie teruggekeerd. Wij durven te zeggen dat wij er sterker zijn 

uitgekomen. In pastoor Titus Amalray Santhanam en kapelaan Sacha Steijaert hebben wij een jong en 

enthousiast pastoraal team dat in augustus een nieuwe start heeft gemaakt. 
 

Er gebeurt van alles in onze parochie.  

U kunt elke dag ergens een viering bijwonen. Daarnaast zijn er bijbelavonden, bezinningsdagen, 

samen een rozenkrans maken, er is huisbezoek, we hebben onze maandelijkse pagina in De Maas en 

Waler en er is een compleet nieuwe website: www.sintchristoffelparochie.nl. 
 

Wij vragen u: deel in dit enthousiasme.  

Breng een bezoek aan de kerk, informeer of u iets kunt doen als vrijwilliger of steun uw kerk met een 

financiële bijdrage. U en wij mogen trots zijn op onze 8 kerken. Het zijn markante blikvangers voor 

elk dorp en ontmoetingsplaatsen voor gelovigen. Hier vieren wij lief en leed, van doopsel tot uitvaart. 

Het geloof geeft ons houvast, troost en hoop. 
 

Onze vrijwilligers kunnen wij niet genoeg waarderen. Zij zijn het vooral die met hun inzet onze 

geloofsgemeenschappen helpen vitaal te blijven. Daarnaast hopen wij dat mensen in de dorpen - ook 

zij die vorig jaar zijn afgehaakt - het belang van een kerk (weer) inzien en door een gift deze mee in 

stand willen houden. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. 
 

De kerk krijgt geen subsidie.  

Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Elke bijdrage is welkom, groot 

of klein, ieder naar eigen vermogen. Geef daarom wat u missen kunt.  
 

Met vriendelijke groet, 

Pastoor Titus, 
 

Namens het Pastoraal team en Kerkbestuur van de Sint-Christoffelparochie. 
 

 

PS Zonder financiële steun redden onze kerken het gewoon niet!  Maak uw toezegging voor 2020 

vandaag nog gereed. Alvast hartelijk dank! 
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