
Geef vandaag voor de kerk van morgen

HEILIGE WERENFRIDUS - WORKUM
ZALIGE TITUS BRANDSMAPAROCHIE

Workum, januari 2021

Geachte medeparochiaan,
We kijken terug op een bewogen jaar 2020. Een jaar waarin duidelijk is geworden dat gemeen-
schap en verbondenheid van essentieel belang zijn voor ons als mens. Als kerk willen we van 
betekenis zijn in de samenleving en kijken we naar elkaar om. Onze verbondenheid met God 
en elkaar kunnen we vorm geven in de kerk, maar ook op veel andere manieren. Denk bijvoor-
beeld aan ziekenbezoek, diaconale projecten zoals de deelwinkels, kledingbank en –bus en 
themabijeenkomsten. 

Zware wissel
De coronapandemie en de beperkingen die die met zich meebrengt, trekken een zware wis-
sel op de samenleving. Ook het werk binnen onze kerkgemeenschap heeft te lijden onder de 
beperkingen. Dat uit zich in het kerkbezoek, maar ook in allerlei andere activiteiten die niet 
mogelijk zijn. Ook fi nancieel heeft de kerk het zwaar. Inkomsten liepen terug, terwijl de vaste 
kosten wel gewoon doorgaan. Zoals de kosten voor pastoraal en diaconaal werk, beheer en 
onderhoud van de gebouwen.

Samen kerk
De locatie Workum staat voor grote uitdagingen. De voorgenomen verkoop en herbestemming 
van de Sint Werenfriduskerk betekent zeker niet dat de locatie wordt opgeheven. Integendeel! 
We gaan actief op zoek naar mogelijkheden om samen kerk te zijn in Workum. In vieringen, 
maar vooral ook daarbuiten. En ook hiervoor is voldoende fi nanciële armslag van groot belang.

Van onschatbare waarde
We kijken terug op een bewogen 2020, maar we kijken vooral vooruit. Het thema van Actie 
Kerkbalans 2021 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Juist in een gemeenschap 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!

Geeft u om de kerk, geef dan voor uw kerk! 
Wij kennen u als medeparochiaan van onze geloofsgemeenschap Heilige Werenfridus in 
Workum. Geeft u om de kerk, geef dan voor uw kerk! Alle bedragen, groot en klein, helpen. Op 
bijgaand formulier kunt u aangeven of en hoeveel u geeft, bijvoorbeeld een vast bedrag per 
maand. Ook kunt u een machtiging geven voor automatisch incasso. Dat scheelt ons veel werk.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!
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