
          Sint-Vitusparochie                          
 

   Bonifatiusplein 21 – 8911 JT Leeuwarden 

   info@sintvitusparochie.nl  

 

         KERKBALANS 2022 

Geef vandaag voor de Kerk van morgen 

 

Beste medeparochiaan, 
 

Ieder jaar kloppen wij bij u aan voor de actie Kerkbalans. 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage in de afgelopen jaren. 
 

We zitten nog midden in de corona-pandemie en hoopten in de loop van 2021 weer 

gewoon kerk te kunnen zijn. 

Het steeds weer oplaaiende virus heeft flink roet in het eten gegooid. 
 

Op allerlei manieren proberen we het parochieleven in corona-tijd vorm te geven. 

Gelukkig bleven vele vrijwilligers zich inzetten voor onze geloofsgemeenschappen. 

Er zijn tal van kleine projecten gerealiseerd. 

Zo kwam er een Veertigdagenkalender uit, die ook buiten de parochie op grote 

belangstelling kon rekenen. 

Een zeer groot project is de renovatie van het Titus Brandsma Huis. 

Begin 2022 zal het gebouw met parochiezalen en te verhuren appartementen 

helemaal gereed zijn. Het vernieuwde Titus Brandsma Huis zal centrum voor 

ontmoeting, catechese en spiritualiteit worden voor heel de parochie. 

Er liggen vele kansen voor de Kerk van morgen! 
 

Door corona is 2021 financieel een slecht jaar geworden voor de parochie. 

Het bijgesloten financieel overzicht en de begroting 2022 laten dat duidelijk zien. 
 

Daarom onze oproep: Geef vandaag voor de Kerk van morgen! 

Geef voor de verschillende locaties van onze eigen Sint Vitusparochie.  

De actie Kerkbalans is geheel bestemd voor de eigen parochie,  

voor de eigen lokale geloofsgemeenschap. 
 

Wij hopen op u te mogen rekenen! 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 

 

Met hartelijke en dankbare groet, 

 

namens alle locaties van de  

Sint Vitusparochie, 

L.R. van der Wal, pastoor 
 

 

P.S. 

Voor het betalen van de kerkbijdrage kon u al kiezen voor een éénmalige machtiging, 

zodat wij het door u vastgestelde bedrag van uw rekening konden afschrijven.  

Bij de Kerkbalans 2022 bieden wij ook de mogelijkheid van een doorlopende 

machtiging. Het bedrag dat u wilt schenken wordt dan per maand, kwartaal of jaar 

van uw rekening afgeschreven, totdat u uw machtiging intrekt. 
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