
 

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde 

van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is 

kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders 

vormgegeven worden dan voorheen.  

De afgelopen maanden hebben we elkaar tot onze spijt minder intensief kunnen ontmoeten. Wel 

zijn we vanuit de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart de Eucharistievieringen digitaal uit blijven 

zenden. Iets dat door heel veel mensen gewaardeerd wordt.  

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel 

online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder 

om te merken dat we dit samen kunnen! 

De nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra kosten met zich mee. En dat terwijl er 

de laatste maanden juist minder geld is binnengekomen via de collectes.  

Namens de Immanuelparochie zou ik u dan ook willen vragen om voor onze gemeenschap te bidden, 

om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat wij in de 1,5 meter-samenleving 

samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien naar elkaar. Wilt u een extra gift 

overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar dat kerklid dat het moeilijk heeft.  

Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?  

Stort dan vandaag nog uw bijdrage op één van de vermelde rekeningnummers o.v.v. extra gift 

corona. Graag ook uw adres vermelden. Alvast heel hartelijk dank!   

NL67 RABO 0126.7034.50 t.n.v. RK Immanuel Lage Zwaluwe 

NL95 RABO 0159.8822.81 t.n.v. RK Immanuel Langeweg 

NL60 RABO 0159.8312.10 t.n.v. RK Immanuel Moerdijk 

NL06 RABO 0159.9016.34 t.n.v. RK Immanuel Zevenbergschen Hoek   

NL15 RABO 0115.2929.18 t.n.v. RK Immanuel Willemstad      

NL81 RABO 0148.7002.76 t.n.v. RK Immanuel Noordhoek 

NL96 RABO 0126.0018.12 t.n.v. RK Immanuel Klundert 

NL27 RABO 0115.2928.96 t.n.v. RK Immanuel Fijnaart 

NL54 RABO 0159.8971.81 t.n.v. RK Immanuel Zevenbergen 
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