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Geachte parochiaan, 

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar vrijwilligers in heel Nederland geld in voor hun plaatselijke kerk. 
Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Parochies en 
gemeenten krijgen echter geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig 
van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun leden en de samenleving. 

Van grote waarde 

Met deze brief doen wij een beroep op u om bij te dragen aan uw Heilige Titus Brandsmaparo-
chie in Bolsward, Workum, Makkum en Witmarsum. De bijdrage is nodig om onze pastorale 
krachten te betalen en voor het beheer van de gebouwen, maar ‘kerk-zijn’ is veel meer dan 
dat. Een bloemetje of kaartje, het kopje koffie na de vieringen, ontmoetingen zoals het omge-
keerd huisbezoek en diaconaal werk voor de gemeenschap; het lijken misschien kleine dingen, 
maar voor veel mensen zijn ze van grote waarde. En ook hier is geld voor nodig 

Voor de kerk van morgen 

Het thema van Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Voor onze paro-
chie is dat al jaren een actueel thema. Met het project ‘Geloven in morgen’ werken we aan een 
toekomstbestendige parochie, ook op financieel gebied. De verkoop van onze kerk is hier on-
derdeel van. Het sluiten van een kerk is echter – hoe pijnlijk ook – niet het einde van de kerk-
gemeenschap. Deze leeft voort en krijgt in Waldrikhiem, dat momenteel wordt verbouwd, een 
nieuw thuis 

Samen 

We leven in een voor veel mensen financieel lastige periode. Boodschappen worden steeds 
duurder en de energiekosten zijn enorm gestegen. We realiseren ons dat een bijdrage aan de 
kerk dan misschien niet goed uitkomt. Maar juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen een 
plek hebben waar ze gezien worden; een plek om samen naar verdieping en ontmoeting te 
zoeken. Samen op zoek naar God. In de kerk, maar ook erbuiten. We hopen daarom dat u, ook 
in deze tijd, ruimhartig aan de kerk wilt schenken. 

Wij kennen u als medeparochiaan van onze geloofsgemeenschap 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. Ook kunt u een machtiging geven voor een automatisch 
incasso. Dat heeft onze voorkeur, want het scheelt ons veel (vrijwilligers)werk. Of scan de QR-
code hiernaast en betaal met een Tikkie. 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage! 
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