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Geef	vandaag	voor	de	kerk	
van	morgen!	
Ruim de helU van de inkomsten van onze 
parochie komt uit Kerkbalans. Uw steun is 
onmisbaar voor de Bernade:eparochie in 
Hillegersberg, Schiebroek en Overschie. 

Voor 2021 is er € 260.000,- nodig om 
onder meer het pastoraat, de vieringen, 
jeugd- en ouderenwerk en diaconie voort 
te ze:en.  

Komend jaar investeren wij in het contact 
met kinderen en jongeren.   

Tegelijk werken we hard aan een nieuwe 
parochiekerk: een mooi en sereen 
gebouw maar met lage verwarmings- en 
onderhoudskosten. Dat levert voor de 
lange termijn heel veel minder kosten op, 
maar gaat uiteraard wel gepaard met 
uitgaven die nu moeten gebeuren.  

In vergelijking met voorgaande jaren 
besparen we flink op de kosten, met 
name voor de gebouwen. Echter, onze 
totale kosten zijn nog al/jd hoger dan 
onze inkomsten, waarmee we dus ieder 
jaar interen op ons vermogen. Wij hopen 
dat u eraan wilt bijdragen om onze 
parochie financieel gezonder te maken. 
Hartelijk dank voor uw steun!

Onderstaand overzicht is ontleend aan de 
voorlopige begro/ng voor 2021. 

Uitgaven	2021	

Wilt u inzage in de gehele begro/ng of 
heeU u vragen, neem dan contact op met 
onze penningmeester Philipe Peret via 
penningmeester@bernade:ero:erdam.nl 

Hoe	doet	u	mee?		
Maak uw bijdrage over op IBAN-nummer: 
NL81 INGB 0000266088 t.n.v. RK 
Parochiebestuur Bernade:e, Ro:erdam 
onder vermelding van ‘Kerkbalans 2021’. 
U kunt ook de acceptgirokaart gebruiken 
die bij de brief wordt verspreid, of geld 
overboeken via IDEAL op onze website 
www.bernade:ero:erdam.nl. GeeU u 
liever een incassomach/ging? Neem dan 
contact op met het parochiesecretariaat.

Foto: Désirée Bühler leest voor uit het 
Kerstverhaal /jdens de online kinderviering
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In de Bernade:eparochie werd afgelopen jaar gezocht naar nieuwe manieren 
om samen kerk te zijn in corona/jd. De Mariakapellen zijn open gegaan voor 
publiek. Veel mensen vinden hun weg om een kaarsje op te steken, ook mensen 
die anders niet in de kerk komen. Daarnaast werden sociale ac/es ondernomen, 
zoals jongeren die pannenkoeken bakten voor ouderen.  

Pastoraal werker Désirée Bühler: “Je gaat in corona/jd terug naar de essen/e 
van het geloof. Mensen zien meer naar elkaar om en wij hebben in deze 
parochie geïnvesteerd in digitaal verbonden zijn. Dat bleek een goede keuze. 
Parochianen vieren op afstand mee en ook voor jonge gezinnen blijkt de 
livestream een uitkomst. Kinderen en ouders kijken samen naar kindervieringen 
en -catecheses. Ze spreken nu onderling meer met elkaar over geloof, omdat het 
via internet de huiskamer binnenkomt.” 

Diaken Ed Doe: “We ondersteunen de voedselbank met inzamelingsac/es in de 
Mariakapel. Afgelopen jaar bezochten we twee scholen en gaven cadeau-
bonnen van de supermarkt voor gezinnen die in armoede leven. Ik vind het 
belangrijk om als kerk  
mensen in deze /jd te  
helpen en om zichtbaar  
te zijn in de wijken.”

“Zeker	bij	een	uitvaart	wil	je	als	koster	zorgen	dat	alles	
perfect	verloopt	voor	de	familie”	
Gert Doornbosch is al jaren koster in Overschie. “Je moet 
ervoor zorgen dat alles in de viering op rolletjes loopt. 
Wanneer ik mensen na een uitvaart tegenkom op straat 
en ze zeggen: ‘Bedankt, het was top geregeld’, dan is dat 
het grootste compliment dat je als koster kunt krijgen.” 

“We	laten	de	ouderen	zien	dat	we	aan	hen	denken”	
Jenny Venderbos is van het Seniorencontact en de 
bezoekgroep. Ouderen missen de kerk in corona/jd.  
“We proberen die contacten nu op te vangen met 
telefoontjes en we sturen regelma/g een kleine a:en/e 
ter bemoediging. Het is symbolisch, maar geeU toch een 
teken van verbondenheid. We merken dat onze senioren 
dat waarderen.”   

“Ik	wens	het	ons	als	parochie	toe	dat	we	een	levende	
gemeenschap	worden	die	groeit	en	naar	buiten	treedt”	
Michel Gadron is vice-voorzi:er van het parochiebestuur. 
“We werken aan een nieuw kerkgebouw en tegelijker/jd 
aan de opbouw van de gemeenschap. In corona/jd zien 
we al hoe steeds meer mensen zich door het Evangelie 
aangesproken voelen en opstaan om iets goeds te doen 
voor een ander in Jezus’ naam. Ik geloof dat we samen 
een levende gemeenschap kunnen vormen die zichtbaar 
is in de wijk.” 

…daarom 
geef ik voor 
mijn kerk

Dankzij	uw	
bijdrage		
kan	de	kerk	
voortbestaan

Lees de volledige interviews op: www.bernade)ero)erdam.nl


