SPECIALE BIJLAGE

oktober 2020, jaargang 3

Maastricht, september 2020
Beste parochiaan, beste buurtbewoner,
Hartelijk dank dat u onze parochies van Sint Pieter en Onze
Lieve Vrouw steunt met uw betrokkenheid en uw financiële
hulp. Mede daardoor kunnen we een gemeenschap van
betekenis blijven.
Door de coronacrisis waren onze kerken bijna 3 maanden
beperkt open en ook nu kan hun capaciteit slechts ten dele
benut worden. Het kerkbezoek is nog niet terug op het precorona niveau. Terecht zijn mensen voorzichtig want het virus
waart nog steeds (en opnieuw) rond. Gelukkig vonden velen de
weg naar de livestreaming en ‘uitzending gemist’ van de
basiliek van Onze Lieve Vrouw. Het aantal digitale
kerkbezoekers steeg spectaculair tijdens de lockdown.
U zult begrijpen dat onze parochies door de coronamaatregelen
fors aan inkomsten hebben ingeboet. De omzet is in de eerste
helft van 2020 aanzienlijk gedaald, want er waren minder
collecten, misintenties, kaarsen, begrafenissen, geen vieringen
in de Goede Week en met Pasen en geen huwelijken. Waar
mogelijk hebben we als kerkbesturen de tering naar de nering
gezet, maar veel kosten lopen gewoon door. Een negatief
resultaat voor het boekjaar 2020 is te verwachten.
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Mogen we daarom een extra actie kerkbalans houden en een
appél doen op uw gulheid? U heeft ons nooit in de steek gelaten
en het zou mooi zijn als we deze lijn kunnen doortrekken. Als
iedereen een extra steentje bijdraagt, kunnen wij onze mooie
kerken behouden en het parochieleven voortzetten. Alvast
hartelijke dank!
U kunt uw bijdrage voor parochie Sint Pieter storten
op:
rekeningnummer NL41 SNSB 0858 2429 07
t.n.v. Parochie H. Petrus.
U kunt uw bijdrage voor parochie Onze Lieve Vrouw storten
op:
rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51
t.n.v. RK O.L.Vrouwe Tenhemelopneming.

Samen met u vormen wij gezonde parochies waar mensen
warmte en steun ondervinden in het “samen kerk zijn”. Een
kerk die verbindt. Daar is behoefte aan, zeker in deze onzekere
tijden van corona.
Mede namens het pastorale team en de gezamenlijke
kerkbesturen,
Met vriendelijke groeten,

Pastoor J. Vries
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