Samen van betekenis voor parochie Heilige Willibrord
Loon op Zand, januari 2021
Beste parochiaan,
Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch
maar ook sociaal en economisch. Vanzelfsprekend heeft ook onze parochie te maken met de
gevolgen van het virus.
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen
ons geloof in God met elkaar.
Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar
elkaar. Zo organiseerden we o.a. het jeugd- en jongerenpastoraat.
Om alle verbindende activiteiten in onze parochie en het behoud van onze mooie monumentale
panden ook in 2021 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële
bijdrage.
Onze parochie vervult anno 2021 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp
kunnen we dit belangrijke werk ook volgend jaar voortzetten. Het maakt onze kerk zo bijzonder en
uw gift draagt hieraan bij! Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn
aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is
daarbij van onschatbare waarde.
Mogelijk wordt uw jaarlijkse bijdrage automatisch geregeld. Mocht u besluiten uw financiële bijdrage
te willen wijzigen, laat het uw bank of ons dan even weten. Indien u Parochie H. Willibrord financieel
wilt steunen en geen gebruik maakt van automatische afschrijving dan kunt u het bedrag van uw gift
overmaken;
vanuit Loon op Zand op bankrekening NL 27 RABO 0129 7049 62
vanuit De Moer op bankrekening
NL 10 RABO 0129 7023 58
vanuit Kaatsheuvel op bankrekening
NL 24 INGB 0001 0851 15
ten name van Parochie H. Willibrord , Loon op Zand
U mag ook uw financiële bijdrage deponeren in de speciale bus die opgesteld staat achter in de
kerken.
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur en Pastorale team H. Willibrord

Voorzitter Parochiebestuur
Pastoor Peter Luijckx
P.S. Geef voor het werk in uw parochie
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