
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke 

Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse 
Broederschap. 

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder giften aan goede 
doelen (Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI’s) en 

is aftrekbaar van de belasting.

www.kerkbalans.nl
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Een gastvrije 
kerk… 
…Waar je je 
welkom voelt en 
we verbonden zijn

Realisatie: www.artext.nl
Fotografie: W. Wullems

Opmaak en druk: www.scheldexpress.nl 

‘Samen zorgen 
voor veilige kerk’ 

Alfred Beterams (70) uit Axel 
“Minstens een dag per week ben ik in de kerk in 

Zuiddorpe voor allerlei klussen. Dat doe ik samen 

met een gezellige, actieve groep. Zo maakten we 

de vloeren egaal, het orgel weer schoon en zijn 

de biechtstoelen in ere hersteld. Ook maakten 

we het podium weer geschikt voor het koor. Zo 

helpen we veel mensen tegelijk! Een gastvrije 

kerk is een 

veilige kerk, 

ook letterlijk.”



Heeft u de kerkklokken horen luiden 

op 21 januari? De communicanten van 

onze parochie lieten van zich horen 

in Philippine en deden mee aan de 

landelijke actie om Kerkbalans in te 

luiden. 

Om u te laten weten dat u welkom bent, 

om samen te blijven bouwen aan de 

kerk. En om samen te investeren in de 

kerk. Want de kerk, dat zijn we samen. 

Jong, oud en alles wat daartussen zit. 

Voel u verbonden, voel u welkom. Laat 

ons samen bouwen aan de toekomst. 

Geef om de kerk dóór te geven, om er 

te zijn voor elkaar. De bijdrage voor de 

Elisabeth-parochie wordt besteed aan 

personeelskosten, pastorale projecten en 

bijzondere vieringen, en de gebouwen: 

onderhoud, verwarming en verlichting.

‘Zorgen dat iedereen zich 
welkom voelt’

Theo Hemelsoet (63) uit Philippine  

“De kerk is meer dan alleen een gebouw waar het geloof wordt 

beleefd. De kerk ben je samen. Daarom zet ik mij graag in als 

manusje-van-alles, meestal in mijn woonplaats Philippine. Denk 

aan koffie schenken na de dienst. Assisteren bij uitvaarten. Muziek 

verzorgen bij vieringen. Dagelijkse onderhoudsklusjes doen, zodat onze 

gebouwen veilig blijven. Samen zorgen we dat iedereen welkom is en 

zich ook echt welkom voelt. Dat schept een band.”

Marie Jose van der Meirsch (67) uit Terneuzen  

“Bouwen aan een geloofsgemeenschap gaat verder dan letterlijk 

stenen stapelen. Het gaat om mensen, jong en oud. De kerk zijn 

wij en ben je dus ook zelf. Als je lid bent van een club, dan doe 

je mee. Je hebt de keuze om actief mee te doen om het in stand 

te houden. Betrokken zijn levert mij vriendschap en steun op. 

Ik ben overal inzetbaar, zeg ik altijd. Daarom help ik mee in de 

werkgroep Vernieuwing en in het Elisabeth-comité en ben ik lid 

van de bouwcommissie in Terneuzen. 

Actief meedoen maakt dat je dichterbij 

de samenleving staat.” 
‘Met jong en oud 

bouwen aan 
het geloof’ 


