
 

 

 

 
 

 

 

Kerkbalans: help mee onze parochie ‘in balans’ te houden 
 
 
Beste medeparochianen, 
 
‘Wat zie je er goed uit!’ Regelmatig hoor ik het mensen tegen me zeggen. Ze bedoelen 
waarschijnlijk niet alleen dat ik in hun ogen een goede kleur heb; in de loop van de jaren 
ben ik wat aangekomen. De slanke pastor van toen bestaat niet meer. Het is soms een hele 
kunst ‘balans’ te houden tussen de verleidingen van de koelkast en vasten. 
 
We vinden het allemaal belangrijk er goed uit te zien, denk ik. Daar is van alles aan te 
doen. We proberen ‘in balans’ te blijven met sporten, beweging, verstandig eten. En dat 
geldt ook voor ons als kerk en parochie. ‘We willen er goed blijven uitzien.’ Niet alleen aan 
de buitenkant, de stenen, maar vooral aan de binnenkant, de ‘levende stenen’. Daarom 
willen we blijven vieren en samenkomen. Binnen en buiten het kerkgebouw elkaar blijven 
ontmoeten in vreugde en verdriet. Juist in die coronapandemie hebben veel mensen dat 
laatste enorm gemist. 
 
Al eeuwenlang zijn mensen bezig het evangelie handen en voeten te geven, zorg te hebben 
voor mensen in welke situatie ook. Natuurlijk, er zijn pijnlijke en moeilijke hoofdstukken 
waar we niet blij mee zijn. Maar we proberen voortdurend de ‘balans’ weer te vinden. Niet 
alleen de buitenkant moet ‘er goed uitzien’ - onze kerkgebouwen, pastores moeten 
worden onderhouden, activiteiten willen we ondersteunen - tegelijkertijd geldt dat ook 
voor onze binnenkant, ons hart. 
 
Gevoed door de liefde van God, bemoedigd en gezonden door het evangelie proberen wij 
een oase in de samenleving te zijn. Daarvoor is óók geld nodig. Als pastoor van onze mooie 
geloofsgemeenschappen binnen de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie hoop ik van harte 
dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen. Om onze kerk en parochie ‘in balans’ te houden. We 
willen een plek zijn waar mensen van zeggen: het is goed daar te zijn, daar voel ik me 
welkom. Dank u wel voor uw betrokkenheid en uw bijdrage. 
 
 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann 
 


