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Beste mede-parochiaan, 

 

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” 

 

Met dit motto vragen de kerken van Nederland om een financiële bijdrage aan hun leden. Een eerste 

gedachte, die misschien bij u opkomt is: “Is er nog wel een kerk van morgen?” Kranten en tijdschriften 

vertellen ons over leegloop en kerksluitingen. Daar willen ook wij als parochie Heilige Thomas onze 

ogen niet voor sluiten. Wij tellen gemiddeld op zondag minder mensen in de vieringen, niet alle koren 

hebben corona overleefd of zijn behoorlijk gekrompen, de vrijwilligers worden ouder en grijzer en 

bovendien krimpt deze groep. Aan het sluiten van één of meerdere kerkgebouwen zullen wij als 

parochie niet ook ontkomen. 

 

Maar kerk zijn is meer dan alleen dit; het is ook in vreugde en verdriet mensen nabij zijn en daar 

werken pastores en vrijwilligers hard aan met het hart op de goede plaats. Allen geïnspireerd door 

geloof, hoop en liefde, vanuit de bijbel, die eeuwenoude wegwijzer, waarin we kunnen lezen hoe God 

met mensen omgaat, hoe wij Hem ter harte gaan. 

 

Op deze manier willen we de kerk / de parochie graag in stand houden en verder brengen de toekomst 

in. Het parochiebestuur en het pastoraal team maakten een beleidsplan voor de periode van 2022 tot en 

met 2030. U kunt dit op de website van de parochie inzien (www.heiligethomas.nl).  

 

Ook al is het voor velen financieel geen gemakkelijke tijd, we wagen het er toch op om een financiële 

bijdrage aan u te vragen voor de kerk van morgen. Zeker ook langs deze weg onze hartelijke dank aan 

allen, die zich inzetten voor de parochie en ons steeds en trouw steunen met een regelmatige bijdrage 

via een overschrijving of in de collecte.  

 

Met hartelijke groet vraag ik u: “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 

 

Namens het parochiebestuur van de parochie Heilige Thomas 

 

 

  



Hoe bereikt mijn bijdrage de parochie Heilige Thomas?  

 

 

Geachte parochiaan,  

Wij bedanken u voor uw bijdragen die u in de loop van de vorige jaren al hebt verstrekt. 

Maar ondanks uw goede gaven maakt de financiële situatie van de parochie het nodig om u 

opnieuw een verzoek te doen. Ieder jaar kampt de parochie met een groot exploitatie 

tekort.  

Mogelijkheden om de Actie Kerkbalans 2023 te steunen, zijn: 

• U maakt gebruik van de QR-code die op deze brief is aangegeven. 

• U maakt uw gave over via de bank naar de onder genoemde rekening. U kunt dat 

uiteraard ook  in termijnen doen.  

Mogelijkheid om de gift met de belasting te verrekenen: 

U kunt de penningmeester raadplegen wanneer u uw bijdrage via een afspraak met de 

belastingdienst of een notariële acte wilt laten lopen. Zijn emailadres is: 

       penningmeester@heiligethomas.nl.  

 

De  bankrekening voor de H. Bonifacius , en voor de H.Geest in  Alphen aan den Rijn is: 

NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas. Graag met vermelding van 

“kerkbijdrage” Adres: Paradijslaan 6, 2405 CC, Alphen aan den Rijn 

                                                               

    

  


