
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10e jaargang – nummer 1 -  januari 2021 

 

Er wordt al een tijdje gesproken over vernieuwing in 
de parochie en door de coronapandemie is dat wat 
op de achtergrond.  
 
Alphacursus 
Toch zijn we met de Alphacursus verder gegaan, 
ook al was dat online. Er wordt me vaak gevraagd 
naar het belang van de Alphacursussen. Voor veel 
mensen is het nog steeds iets onbekends. Vandaar 
ook de vraag die me telkens wordt gesteld: 
“Waarom is die Alphacursus nou zo belangrijk?”
Wel, die is van belang voor de vernieuwing. 
 
Er is namelijk een begin van vernieuwing en ver-
levendiging in ons bisdom gekomen. Daar dient 
bijvoorbeeld het boek “Rebuilt” voor, maar ook een 
vervolg daarop in het boek “Als God Renoveert.”  
 
Als God renoveert 
Juist dat laatste boek wordt het modelboek voor de 
komende tien jaar in katholiek Nederland. Maar het 
is ook wereldwijd hét standaardwerk voor geloofs-
opbouw aan het worden. En in dat boek wordt de 
Alphacursus benoemd als het allereerste begin van 
vernieuwing en verlevendiging van de parochie. Dat 
komt doordat de Alphacursus ons leert wat de 
eerste beginselen zijn waarop we ons geloof 
bouwen en van die beginselen moet iedere gelovige 
doordrongen zijn. 

Juist dát is niet meer zo! Vandaar dat als we de 
parochie willen vernieuwen en verlevendigen; als 
we uitnodigend naar buiten willen zijn en een 
boodschap hebben voor de mensen buiten het 
kerkgebouw en als we door die mensen begrepen 
willen worden, dan moeten we vernieuwen met 
Alpha als het eerste begin.  
 
Kinderen en kleinkinderen 
Dus willen we over tien of twintig jaar nog een 
parochie hebben? Willen we dat onze kinderen en 
kleinkinderen een boodschap hebben aan Jezus 
Christus? Willen we dat de buren ons niet gek 
aankijken omdat we bij de Kerk horen? Dan zal het 
noodzakelijk zijn dat er heel wat méér mensen de 
Alphacursus gaan volgen, dan nu het geval is. 
 
Kerkdeuren sluiten? 
Het alternatief is dat onze kerkgebouwen in Eind-
hoven definitief de deuren sluiten over vijftien tot 
twintig jaar. En dat is dan het einde van meer dan 
duizend jaar katholicisme. Dat moeten we niet 
willen! Daarom van harte een aanbeveling voor de 
Alphacursus.  
Informatie over de Alphacursus: 
https://alphanederland.org/ of  
https://alpha-cursus.nl/ of 
binnenkort op de website van de parochie.  
U kunt ook de pastorie bellen om u op te geven.  
 

Verlevendiging? 
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Voor spoedeisende zaken -zoals ziekenzalving en overlijden-  06 24 50 79 21. 

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 

 



 

 

 

In onze parochie zijn overleden:  
 

� Thea Dingen - Hendriks (84) 
� Riet van den Broek - van de Bilt (94)
� Annie Boerrigter - van den Boom (91)
St. Petruskerk 
 
� Michael Close (86) 
H. Hartkapel 
 
� Frans Jansen (84) 
St. Thomaskerk 
 
� Thea Wagner - de Meijer (97) 
� Frans van Vroenhoven (73) 
Crematorium 
 

Nieuwe uitdaging voor Marjelein 

Verhoeven 
 

In het vorige parochieblad hebben we u bericht over 
veranderingen in het pastoraal team
keer gaat het over een afscheid:  
Marjelein Verhoeven, onze pastoraal werker, zal in 
februari aan een nieuwe uitdaging beginnen in de 
parochie H. Damiaan te Helmond. 
 
Marjelein begon in onze parochie in 2010 als haar 
“eerste benoeming” met als aandachtsveld kinderen 
en jonge gezinnen: communievoorbereiding, gezins
vieringen, KWD. Daarnaast droeg ze mee de taken 
die bij het pastoraal team in het algemeen liggen: 
huisbezoeken, noodtelefoon enz. 
Net als bij het afscheid van pater Alexis zullen we 
omwille van de coronamaatregelen geen officieel 
afscheid organiseren voor Marjelein. Op zaterdag 6 
februari zal zij meedoen in de viering van 19.00
in de St. Petruskerk en ook de overweging verzor
gen. U kunt deze volgen via de livestream. 
 
Daarnaast staat het u natuurlijk vrij Marjelein nog op 
uw eigen wijze te bedanken. 
Vanuit het pastoraal team en het kerkbestuur 
wensen we haar alle goeds en zegen toe in Hel
mond en danken we haar voor de 11 jaar dat ze in 
onze parochie haar steentje heeft bijgedragen.
Pastoor J. Goris 
 
 
 

Colofon 
 

P’S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus’ 
Stoel 
 

Het redactieadres is: 
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31 
5623 DB  Eindhoven, tel: 040 269 75 61
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl 
 

 

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne 
Jansen en Peggie van de Molengraft. 
 

Volgende kopijdatum: zondag  7 maart
 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.
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In onze parochie zijn overleden:   

van de Bilt (94) 
van den Boom (91) 

daging voor Marjelein 

In het vorige parochieblad hebben we u bericht over 
nderingen in het pastoraal team en ook deze 

Verhoeven, onze pastoraal werker, zal in 
februari aan een nieuwe uitdaging beginnen in de 

Marjelein begon in onze parochie in 2010 als haar 
“eerste benoeming” met als aandachtsveld kinderen 

ereiding, gezins-
vieringen, KWD. Daarnaast droeg ze mee de taken 
die bij het pastoraal team in het algemeen liggen: 

Net als bij het afscheid van pater Alexis zullen we 
omwille van de coronamaatregelen geen officieel 

Marjelein. Op zaterdag 6 
februari zal zij meedoen in de viering van 19.00 uur
in de St. Petruskerk en ook de overweging verzor-
gen. U kunt deze volgen via de livestream.  

Daarnaast staat het u natuurlijk vrij Marjelein nog op 

Vanuit het pastoraal team en het kerkbestuur 
e goeds en zegen toe in Hel-

en danken we haar voor de 11 jaar dat ze in 
onze parochie haar steentje heeft bijgedragen. 

De beuk erin… eruit
 

Onlangs is de beuk in 
de voortuin van de 
pastorie van Sint 
Petrus gekapt. Was 
dit nodig? Ja helaas 
wel. Omdat de boom 
achteruit ging qua 
bladbezetting was er 
onzekerheid over de 
stabiliteit van deze 
boom. Er was onrust 
in verband met de 
openbare veiligheid 
(naastgelegen fiets-
pad). Uit eerder on-
derzoek bleek dat de 
boom was aangetast 
door de haarslak-
zwam en de reuze-
zwam. 
 
Dit was de reden om bij de gemeente een kap
vergunning aan te vragen. De gemeente heeft ad
vies aangevraagd bij Trefpunt Groen Eindhoven. In 
hun advies gaven zij aan dat de conditi
boom erg slecht was. De beuk kon zich niet 
herpakken en was stervende. 
 
Op grond van genoemd gevaar voor de openbare 
veiligheid stemde Trefpunt Groen Eindhoven in met 
het kappen van deze boom.
heeft de gemeente een kapvergun
Wel met de verplichting om een nieuwe 
die plaats te planten en d
We konden het risico dat delen van de boom op het 
fietspad terecht komen niet langer nemen. 
zouden wij aansprakelijk zijn voor eventuele sch
de. Helaas verdwijnt hiermee een monumentale 
boom en komt er aan ander zicht op de pastorie.
 

Hoe u uw kerkbijdrage 

betalen? 
 

Door zelf uw bijdrage over te maken op
NL 11 RABO 015 820 5111
St. Petrus ‘Stoel te Eindhoven onder 
“Kerkbijdrage”. 
 

Door middel van een automatische periodieke 
betaling. Via internetbankieren kunt u dit zelf 
regelen. Ook kunt u uw bank opdracht geven om 
een automatische betaling te regelen.
 
Via een automatische incasso. Hierbij machtigt u de 
parochie om maandelijks, per kwartaal, per halfjaar 
of jaarlijks een vast bedrag van uw rekening af te 
laten schrijven. Dat bespaart de parochie veel werk 
en het is voor u heel gemakkelijk. 
U hoeft alleen het machtigingsformulier in te vullen 
en hebt er verder geen omkijken meer naar.
 

is een uitgave van de parochie Sint Petrus’ 

5623 DB  Eindhoven, tel: 040 269 75 61 

: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne 
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De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten. 

De beuk erin… eruit 

Dit was de reden om bij de gemeente een kap-
vergunning aan te vragen. De gemeente heeft ad-
vies aangevraagd bij Trefpunt Groen Eindhoven. In 

ven zij aan dat de conditie van de 
s. De beuk kon zich niet 

herpakken en was stervende.  

Op grond van genoemd gevaar voor de openbare 
Trefpunt Groen Eindhoven in met 

het kappen van deze boom. Op grond van dit advies 
heeft de gemeente een kapvergunning verleend. 
Wel met de verplichting om een nieuwe boom op 
die plaats te planten en dat mag dan geen beuk zijn.
We konden het risico dat delen van de boom op het 

erecht komen niet langer nemen. Dan 
zouden wij aansprakelijk zijn voor eventuele scha-

Helaas verdwijnt hiermee een monumentale 
boom en komt er aan ander zicht op de pastorie. 

kerkbijdrage kunt 

Door zelf uw bijdrage over te maken op  
NL 11 RABO 015 820 5111 ten name van Parochie 
St. Petrus ‘Stoel te Eindhoven onder vermelding van 

Door middel van een automatische periodieke 
betaling. Via internetbankieren kunt u dit zelf 
regelen. Ook kunt u uw bank opdracht geven om 
een automatische betaling te regelen. 

Via een automatische incasso. Hierbij machtigt u de 
parochie om maandelijks, per kwartaal, per halfjaar 
of jaarlijks een vast bedrag van uw rekening af te 
laten schrijven. Dat bespaart de parochie veel werk 
en het is voor u heel gemakkelijk.  

n het machtigingsformulier in te vullen 
en hebt er verder geen omkijken meer naar.  
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Kennismaking met Harm Eskes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboren in Arnhem (1985) ben ik opgegroeid in 
Lobith. Halverwege de havo was voor mij al duidelijk 
dat het geloof betekenis gaf aan mijn leven en zocht 
ik naar een weg om hier vorm aan te geven en beet-
je bij beetje groeide het verlangen naar het priester-
schap.  
Toch ben ik eerst naar de Pabo gegaan en na één 
studiejaar heb ik in 2003 de overstap ge-maakt naar 
het seminarie in Den Bosch.  

 
Vanuit het verlangen om in gemeenschap te leven, 
gevoed vanuit de Eucharistische aanbidding en het 
willen getuigen van het geloof ben ik sinds 2004 lid 
van de gemeenschap Emmanuel. Mede hierdoor 
heb ik mijn opleiding voortgezet in een internatio-
naal kader in Namen en Brussel. Tussen de 
studieblokken van filosofie en theologie heb ik als 
verbreding twee jaar rechten gestudeerd in Leiden 
en Nijmegen.  
 
In mei 2013 ben ik door monseigneur Hurkmans in 
de Sint Jan tot priester gewijd en per september van 
dat jaar benoemd als priester in de Maria Geboorte-
parochie die later opging in de fusieparochie Heilige 
Stefanus in Nijmegen.  
 
Na 7 jaar in Nijmegen ben ik vanaf oktober 2020 
drie maanden in het Franse Dinard geweest om 
daar in een parochie mee te werken en te leven in 
een priestergemeenschap met onder meer andere 
priesters van de gemeenschap Emmanuel. 
 
Per 1 januari 2021 ben ik door de bisschop be-
noemd als kapelaan in de St. Petrus’ Stoelparochie. 

 
Mijn start zal onder meer gemarkeerd worden door 
de mogelijkheden en beperkingen die het Corona-
virus met zich meebrengt, maar toch start ik vol ver-
trouwen en de eerste contacten zijn in ieder geval 
veelbelovend.  
Harm Eskes, kapelaan 

Kerkbalans 2021 - 

Financieel overzicht 
 

In 2019 heeft de parochie Sint Petrus’ Stoel een 
positief resultaat geboekt van circa € 227.000,-. Dit 
is een sterke verbetering ten opzichte van het nega-
tieve resultaat van - € 201.000,- in 2018. Deze 
verbetering van het resultaat kan voornamelijk ver-
klaard worden door een positief koersresultaat op 
onze beleggingen in het beleggingsfonds van het 
bisdom van circa € 266.000,- in 2019. Zonder dit 
positief koersresultaat is er echter een operationeel 
verlies in 2019 geboekt van circa - € 39.000,-
(uitgaande van een begroot lange termijn norm ren-
dement van 3% op onze beleggingen). Dit 
operationeel verlies wordt voornamelijk veroorzaakt 
door hogere personeelskosten en hogere kosten 
van onroerend goed. De kerkbijdrage 2019 is met 
een opbrengst van circa € 244.000,- iets lager dan 
de opbrengst van € 249.000,- in 2018. Voor 2020 
zagen de resultaten er aanvankelijk zeer somber uit 
door het toeslaan van de coronacrisis wat resul-
teerde in fors lagere beleggingsresultaten, vermin-
derde huuropbrengsten en verminderde collecte 
inkomsten. Hoewel we nog midden in de crisis zitten 
zijn de resultaten gedurende het jaar 2020 sterk ver-
beterd door het aantrekken van de beleggings-
resultaten, het doorvoeren van bezuinigingen en 
ook door de vele extra ontvangen giften die vermin-
derde collecteopbrengsten deels hebben gecom-
penseerd. We zijn dankbaar voor de ontvangen 
kerkbijdragen en ontvangen extra giften en hopen 
dat u ook in 2021 wilt bijdragen om onze parochie 
op peil te houden.  
Oege-Jan Klatter, penningmeester 
 

Schenken & Nalaten 
 

De parochie beschikt over 
een korte folder om u te 
ondersteunen mocht u 
een bedrag aan de paro-
chie willen schenken of 
nalaten. Door uw schen- 
king of nalatenschap helpt u mee om ons geloof aan 
de volgende generaties over te dragen. Als u uw 
schenking omzet in een periodieke gift waarbij u 
minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag 
schenkt aan de parochie, dan mag u dit jaarlijks 
bedrag volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. 
De fiscus vraagt wel dat u uw periodieke gift 
vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met de 
parochie. Een dergelijke modelovereenkomst kunt u 
opvragen bij het parochiebureau. U kunt onze 
parochie ook via een legaat of via een erfstelling in 
uw testament opnemen. Ook hierover vindt u 
nadere uitleg in de folder. Voor extra uitleg kunt u 
ook in dit geval contact opnemen met het parochie-
bureau. Exemplaren van de folder Schenken & 
Nalaten kunt u opvragen bij het parochiebureau. 
Oege-Jan Klatter, penningmeester 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van stichting MOV
 

Wij ondervinden veel problemen 
door corona; in Kenia is dat niet 
anders. Recent heeft Amnesty 
International aan de bel getrokken: 
mede door corona blijven duizen
den kinderen thuis of worden ze 
vanwege de aanhoudende armoe

de uitgehuwelijkt. De meiden die met steun van de 
MOV naar school gaan, zijn gelukkig tegen deze 
praktijken beschermd. Begin 2021 zullen met onze 
steun en in samenwerking met onze lokale partner 
I-GET in Nairobi weer vijf nieuwe meisjes naar de 
middelbare school gaan. 
Er is meer nieuws. Na de eerste drie wordt op dit 
moment een vierde kippenfarm gebouwd; dat be
tekent voor vijf vrouwen een inkomen. Het ‘crusher’
project is gestart. Deze machine verg
steen tot materiaal dat wordt gebruikt om wegen 
aan te leggen, huizen te bouwen etc. Circa 30 
vrouwen, die dit werk met de hand deden, gaan hier 
een salaris aan verdienen.  
Vijf MOV-meisjes gaan een Mpesashop beginnen; 
dat zijn in Kenia populaire winkeltjes waar je terecht 
kunt voor mobiel betalingsverkeer.  
Namens de MOV, Greet de Bruijn 
Het volledige artikel staat op de website van de parochie

 

Hoor jij mij; meditaties voor u
 

In pakkende teksten, gedichten, liederen met 
bijbehorende foto's en tekeningen neemt pastor 
Jack van den Dungen u stap voor stap mee ge
durende de veertigdagentijd op weg naar Pasen. 
Alle teksten zijn in één of andere vorm een ver
wijzing naar Psalm 16.  
Als u de meditaties wilt ontvangen stuur dan een e
mail naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl
Mocht u in het verleden al vaker meditaties van ons 
ontvangen hebben, dan hoeft u zich niet opnieuw 
aan te melden. 
 
Psalm 16 in een vrije vertaling van Huub Oosterhuis
 

Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.

Godheid had mij in haar macht.
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.

Haar grote namen waaiden voorbij,
de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.

 

De kerstpakkettenactie van onze parochie is dit jaar weer zéér
alle beperkingen hebben we tóch veel mensen blij kunnen maken met een steuntje 
in de rug. Namens alle vrijwilligers die aan de actie hebben meegewerkt, wil ik 
iedereen bedanken voor 
Het is hartverwarmend om te ervaren dat deze kerst
gedragen wordt in onze parochie! De kinderen van de school in Acht hebben 

weldig hun best gedaan om boodschappen in te zamelen en de kinderen van de 
een dikke stapel kaarten getekend om de tassen op te vrolijken. En het bedrag dat 
waardebonnen hebt gedoneerd was boven verwachting! Dat was super! 
iedereen!  Namens de vrijwilligers van
Marian Appel 
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Hartelijk bedankt
 

Beste parochianen, u heeft 
januari 2021 ga ik onze parochie verlaten. Paulus 
zegt ons: “Zegt altijd voor alles dank aan God de 
Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.” 
(Efeziërs 5, 20)  
 
In onze samenleving hebben wij twee belangrijke 
woorden: pardon of sorry en bedankt of dankjewel. 
Ik wil graag hartelijk bedankt zeggen voor de tijd die 
wij samen hebben gelopen in onze parochie. Ik 
voelde me thuis bij u in de 
Thomas- en St. Petruskerk.  De 
in mijn hart tot het einde van mijn leven. Ik houd van 
u. Misschien heb ik ook moeilijke antwoorden ge
geven aan sommige parochianen; ik zei aan u 
pardon en sorry.  
 
Na de beslissing om onze parochie te verlaten, 
moet ik terug naar mijn geboorteland Congo 
Brazzaville. Ik wacht de datum af om terug te gaan. 
Ik weet het niet, maar ik ben bereid om te
Congo Brazzaville: “Van die dag en dat uur weet 
niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, 
zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.” ( Matteüs 
24, 36).  
 
Ik moet gehoorzamen zijn: “
onze God, Jahwe alleen!” (Deuteronomium 6, 4)
En hartelijk bedankt aan u voor twee jaren samen 
gelopen binnen onze parochie. Bedankt aan de 
teamleden, bestuur van de parochie en aan alle 
parochianen.  
 
Een laatste vraag: als u een warm hart heeft ge
kregen voor de mensen in Afrika (
ville), kunt u veel helpen; helpt mee de armoede te 
bestrijden, meer werk maken door scholing, 
initiatieven voor de werkgelegenheid vergroten, ook 
als u het voor mijn toekomst in mijn geboorteland 
Congo Brazzaville.   
 
Wanneer u kunt helpen, doneert u dan op de bank
rekening hieronder.  
Mijn bankrekening is: NL60 SNSB 0772 6798 35
t.n.v. Ndzalouma. A  
 
Gelukkig Nieuwjaar.Gods zegen!
Pater Alexis Ndzalouma, C.s.sp
 

Nieuws van stichting MOV 

Wij ondervinden veel problemen 
door corona; in Kenia is dat niet 
anders. Recent heeft Amnesty 
International aan de bel getrokken: 
mede door corona blijven duizen-

kinderen thuis of worden ze 
vanwege de aanhoudende armoe- 

de uitgehuwelijkt. De meiden die met steun van de 
MOV naar school gaan, zijn gelukkig tegen deze 
praktijken beschermd. Begin 2021 zullen met onze 
steun en in samenwerking met onze lokale partner 

GET in Nairobi weer vijf nieuwe meisjes naar de 

Er is meer nieuws. Na de eerste drie wordt op dit 
moment een vierde kippenfarm gebouwd; dat be-
tekent voor vijf vrouwen een inkomen. Het ‘crusher’-
project is gestart. Deze machine vergruist brokken 
steen tot materiaal dat wordt gebruikt om wegen 
aan te leggen, huizen te bouwen etc. Circa 30 
vrouwen, die dit werk met de hand deden, gaan hier 

gaan een Mpesashop beginnen; 
aire winkeltjes waar je terecht 

Het volledige artikel staat op de website van de parochie 

meditaties voor u 

In pakkende teksten, gedichten, liederen met 
bijbehorende foto's en tekeningen neemt pastor 
Jack van den Dungen u stap voor stap mee ge-
durende de veertigdagentijd op weg naar Pasen. 
Alle teksten zijn in één of andere vorm een ver-

Als u de meditaties wilt ontvangen stuur dan een e-
ehv.nl 

Mocht u in het verleden al vaker meditaties van ons 
ontvangen hebben, dan hoeft u zich niet opnieuw 

van Huub Oosterhuis

Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 

Godheid had mij in haar macht. 
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht. 

Haar grote namen waaiden voorbij, 
de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen. 

De kerstpakkettenactie van onze parochie is dit jaar weer zéér
alle beperkingen hebben we tóch veel mensen blij kunnen maken met een steuntje 
in de rug. Namens alle vrijwilligers die aan de actie hebben meegewerkt, wil ik 
iedereen bedanken voor uw royale gaven, met geld of bood
Het is hartverwarmend om te ervaren dat deze kerst
gedragen wordt in onze parochie! De kinderen van de school in Acht hebben 

daan om boodschappen in te zamelen en de kinderen van de 
ke stapel kaarten getekend om de tassen op te vrolijken. En het bedrag dat 

waardebonnen hebt gedoneerd was boven verwachting! Dat was super! Nogmaals héél erg bedankt 
van de St. Petruskerk, St. Antonius Abtkerk en 

Hartelijk bedankt en… pardon 

heeft het al gehoord, vanaf 1 
ga ik onze parochie verlaten. Paulus 

zegt ons: “Zegt altijd voor alles dank aan God de 
an onze Heer Jezus Christus.” 

In onze samenleving hebben wij twee belangrijke 
ardon of sorry en bedankt of dankjewel. 

Ik wil graag hartelijk bedankt zeggen voor de tijd die 
wij samen hebben gelopen in onze parochie. Ik 
voelde me thuis bij u in de St. Antonius Abt-, de St. 

Petruskerk.  De St. Petruskerk blijft 
hart tot het einde van mijn leven. Ik houd van 

Misschien heb ik ook moeilijke antwoorden ge-
geven aan sommige parochianen; ik zei aan u 

Na de beslissing om onze parochie te verlaten, 
moet ik terug naar mijn geboorteland Congo 

e. Ik wacht de datum af om terug te gaan. 
Ik weet het niet, maar ik ben bereid om te gaan naar 

Van die dag en dat uur weet 
niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, 
zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.” ( Matteüs 

Ik moet gehoorzamen zijn: “Luister, Israël, Jahwe is 
onze God, Jahwe alleen!” (Deuteronomium 6, 4) 
En hartelijk bedankt aan u voor twee jaren samen 
gelopen binnen onze parochie. Bedankt aan de 
teamleden, bestuur van de parochie en aan alle 

als u een warm hart heeft ge-
egen voor de mensen in Afrika (Congo Brazza-

ville), kunt u veel helpen; helpt mee de armoede te 
bestrijden, meer werk maken door scholing, 
initiatieven voor de werkgelegenheid vergroten, ook 

jn toekomst in mijn geboorteland 

Wanneer u kunt helpen, doneert u dan op de bank-

Mijn bankrekening is: NL60 SNSB 0772 6798 35

Gelukkig Nieuwjaar.Gods zegen! 
Pater Alexis Ndzalouma, C.s.sp 

De kerstpakkettenactie van onze parochie is dit jaar weer zéér geslaagd! Ondanks 
alle beperkingen hebben we tóch veel mensen blij kunnen maken met een steuntje 
in de rug. Namens alle vrijwilligers die aan de actie hebben meegewerkt, wil ik 

geld of boodschappen.  
Het is hartverwarmend om te ervaren dat deze kerstpakkettenactie breed 
gedragen wordt in onze parochie! De kinderen van de school in Acht hebben ge- 

daan om boodschappen in te zamelen en de kinderen van de gezinscatechese hebben 
ke stapel kaarten getekend om de tassen op te vrolijken. En het bedrag dat u voor de 

Nogmaals héél erg bedankt 
n St. Thomaskerk:  


