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Beste medeparochianen, 
 
Een gelukkig en gezond 2023 gewenst! Dat het een jaar mag worden van verbinding. 
 
2022 is een zeer enerverend jaar geweest. We dachten geleidelijk aan meer ruimte te krijgen na de 
lockdowns. Helaas kwam er een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne overheen. De gevolgen daarvan 
merken we allemaal. De wereld staat op een keerpunt in de geschiedenis. Het oude normaal komt 
niet meer terug. We moeten ons rekenschap geven van de zorgen over het klimaat en de 
natuurbelasting in ons kleine land. Linksom of rechtsom krijgen we ermee te maken op de korte of 
lange termijn. 
 
Ook als kerk in Lemelerveld staan we in dat woelige water. Hoge energieprijzen dwingen ons, net 
als u, tot drastische maatregelen om de kosten in de hand te houden. We maken meer gebruik van 
het parochiecentrum om de stookkosten te beperken. Maar voor de grote momenten zal de kerk 
wel verwarmd worden. Daarnaast willen we ook oog houden voor onze parochianen. Met 
opbouwend jeugdwerk en zorg voor onze minima proberen we te helpen waar dat kan. Daar zien 
wij als kerken nog steeds een rol voor ons. 
 
Hopelijk vindt u dat ook en steunt u ons werk als kerk en als baken in ons dorp. Als we met elkaar 
de kerk steunen met de kerkbalans kunnen ook wij midden in die samenleving blijven bestaan. 
Natuurlijk gaan we er daarbij vanuit dat diegenen die het beter hebben meer bijdragen dan de 
minderbedeelden. Uw bijdrage aan de kerkbalans is daarvoor onmisbaar. Dus help ons deze taak uit 
te voeren en de kerk in Lemelerveld te behouden. 
Het is veel vrijwilligerswerk deels met ondersteuning van een pastoraal team van onze 
Emmanuelparochie. We zijn als Heilig Hart kerk zelf verantwoordelijk voor een goede 
bedrijfsvoering in de gemeenschap. 
 
Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u (weer) mee? 
 
Bij deze brief treft u een toezeggingbrief aan waarop u uw bijdrage kunt invullen.  
 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de locatieraad 
 
Ursula Langenkamp, financieel beheerder 
 
 
 
Vul a.u.b. vandaag meteen uw toezegging in op het antwoordformulier. 


