
 
ONZE MEDEWERKERS ACTIE KERKBALANS 

 
Het Woord kan in deze wereld niet zonder ondersteuning. Het Woord van Jezus heeft alleen 
tot ons kunnen komen doordat er mensen in Zijn omgeving waren die voor Hem zorgden. 
Dat waren zijn leerlingen, later apostelen genoemd. Zij zorgden er voor dat er eten en 
drinken was en een slaapplaats. En op Palmzondag zorgden zij er voor dat Jezus op een ezel 
Jeruzalem kon binnenrijden. Zo gaat het ook in onze parochie. Willen we bijeen kunnen 
komen om naar het Woord te luisteren en om de Eucharistie te kunnen vieren dan dient dit 
ook materieel mogelijk gemaakt te worden. Hiervoor dient de Actie Kerkbalans. De 
opbrengst er van komt geheel ten goede aan het welzijn van de Andreasparochie.  
Veel mensen nemen aan de Actie Kerkbalans deel. Op de eerste plaats de medewerkers van 
de werkgroep Actie Kerkbalans. Zij bereiden de actie voor en zien er op toe dat alles naar 
wens verloopt. Zij bestellen de benodigde materialen, benaderen de mensen die als lopers 
de informatie en de deelnameformulieren rondbrengen en leggen alles klaar. Op de tweede 
plaats onze Drukkers die zorgen voor de enveloppen en de opdruk daarop. 
Op de derde plaats de lopers, die in de derde week van januari de materialen op komen 
halen, deze bij de parochianen in de bus stoppen en na een paar dagen de formulieren weer 
komen ophalen om ze op de pastorie af te leveren. Dit is het meest belangrijke werk. Zonder 
onze lopers zou de actie niet kunnen slagen. Ruim dertig mensen gaan die week op pad. 
Meestal worden ze vriendelijk ontvangen, soms blijft een deur gesloten. Steeds blijven ze 
enthousiast en vertellen bij aankomst in de pastorie elkaar hun belevenissen. De lopers 
volgen een looproute die van tevoren is uitgestippeld door iemand van de 
Parochieadministratie. Bij aankomst van de lopers in de pastorie worden de enveloppen 
door de leden van de werkgroep en een kassier in ontvangst genomen en wordt de balans 
opgemaakt. Ook geschreven reacties op de deelnameformulieren worden opgetekend. Tot 
slot bespreekt de Werkgroep de actie om te zien waar men volgend jaar rekening mee moet 
houden.  
Uit deze opsomming van werkzaamheden blijkt dat ook hier vele mensen achter de 
schermen voor het welzijn van onze parochie bezig zijn. Zonder hun inzet en bereidheid zou 
de parochie financieel niet lang stand kunnen houden. Uit de opbrengst dienen alle kosten 
voor de vieringen, verwarming en onderhoud van de kerk en pastorie bekostigd te worden. 
Dit jaar heeft de Actie Kerkbalans ruim  
€ 20.000,-- opgeleverd. Dit is een voorlopige schatting omdat nog regelmatig geld 
binnenkomt. In april hopen we de definitieve opbrengst te kunnen meedelen. Het is een 
mooi bedrag waar we als kleine parochie trots op kunnen zijn. Alle parochianen (in en buiten 
Weurt), schenkers en medewerkers willen we van harte bedanken.  
Namens het parochiebestuur, 
SV 


