
KERKBALANS 2023 ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’

Amsterdam, januari 2023

Beste betrokkene bij de Nicolaasgemeenschap,

Onder bovenstaande titel doen wij een beroep op u om bij te dragen aan de actie Kerkbalans 2023.
Het rekeningnummer voor uw Kerkbalans gift is NL68RABO0168740516 t.n.v. Sint Nicolaaskerk.

Met 2022 achter ons sluiten we voor onze parochie een bijzonder jaar af. Het Nicolaasjaar heeft voor
tal van activiteiten gezorgd waardoor de figuur van Nicolaas hopelijk nog meer bekend is geworden.
En met de presentatie van de jaarlijkse Nicolaaspenning heeft onze parochie nu nog meer uitstraling
naar de stad Amsterdam.

Het bijna verdwijnen van de corona maatregelen heeft ook weer voor veel bezoekers van de Basiliek
gezorgd. En ieder keer horen onze gastvrouwen en heren hoe men onder de indruk van is ons
kerkgebouw. De schoonheid wordt geprezen, maar ook de serene sfeer die tot bidden oproept.

Ook het afgelopen jaar mochten we daarbij rekenen op de inzet van velen; gastvrouwen en heren,
koorleden, collectanten, de schoonmakers, liturgisch assistenten, klokkenluiders, lectoren,
koffieschenkers, de catechesegroepen, het bestuur, de professionele krachten en allen die onze
parochie een warm hart toedragen. We mogen ons rijk weten met zoveel inzet en betrokkenheid.

Maar financieel heeft onze kerk het zwaar. Collectes, kaarsengeld, inkomsten uit de winkel; het loopt
door twee jaar minimale inkomsten nog ver achter bij wat we normaal binnenkrijgen en wat zo hard
nodig is om het  monumentale kerkgebouw op orde te houden en vandaar uit dienstbaar te zijn aan
de samenleving. Op weekbasis komen we nog altijd zo’n 1.750 euro te kort.

De actie Kerkbalans gaat ook dit jaar weer landelijk deze maand van start . Met elkaar hopen we er
weer een goed en gezegend jaar van te maken. Misschien wel meer dan anders hebben mensen de
Nicolaas nodig als dat spirituele huis waar velen zich gesterkt en bemoedigd weten door de H. Schrift
en het vieren van de sacramenten. Maar ook als een huis dat openstaat naar de samenleving.

Daarom doen wij in deze eerste maand van het jaar toch een beroep op u. Wij hopen op een forse
extra bijdrage middels Kerkbalans. We zijn enorm dankbaar voor alle bijdragen die we al mochten
ontvangen, maar het is lang niet genoeg om onze opdracht goed te kunnen blijven vervullen.

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ is niet alleen een slogan, maar vooral een hartenkreet en de
voorwaarde om allen bij te kunnen blijven staan op onze kerk een beroep doen. Maar ook om ons
kerkgebouw voor de komende generaties te behouden en met hen te blijven bouwen aan de onze
gemeenschap. Mogen wij op uw hulp rekenen?

Heel veel dank voor uw bijdrage!

Voorzitter Penningmeester

Pastoor drs. E.H.A. Fennis Drs. O.M.J.  Baneke


