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Culemborg, 22 januari 2022 

 

Beste mensen,  

Januari is Kerkbalansmaand. Waarom zou U eigenlijk willen ‘geven om’ de kerk ? En dan ‘geven om’ in de 

dubbele betekenis van het woord : enerzijds ‘houden van’ maar anderzijds ook ‘ondersteunen’, ‘doneren opdat 

de kerk door kan blijven gaan’. Laat ik om te beginnen verduidelijken dat het wel gaat om ‘onze’ kerk, ‘onze 

kleine geloofsgemeenschap in Culemborg’. En dat  het ‘geven om’ onze kerk in de zin van ‘doneren’ of financieel 

‘ondersteunen’ eigenlijk alleen maar goed is en ook te doen is,  als dat van harte gebeurt. Daarvoor is nodig dat 

onze kerk betekenis voor U heeft, daarom een plekje heeft in Uw hart en dat U ook daarom haar de moeite 

waard vind om haar - samen met anderen-  in stand te houden.  

Mensen zijn de levende bouwstenen van de kerk. Het gaat allereerst om eenvoudige dienstbaarheid aan de 

directe samenleving om ons heen. Dat betekent veel en laagdrempelig open zijn voor mensen die voor kortere 

of langere tijd spiritueel of levensbeschouwelijk een onderdak zoeken. Een luisterend oor bieden aan mensen 

die hun verhaal kwijt moeten. Niet alleen de liefde prediken, maar deze ook in praktijk brengen door mensen 

die om een of andere reden anders zijn, in hun anders-zijn te respecteren. Mensen die kwetsbaar zijn het gevoel 

geven dat ze de moeite waard zijn en gewaardeerd worden om wie ze zijn. Omzien naar zieken of mensen die 

het om persoonlijke redenen moeilijk met het leven hebben. Een plek bieden waar onze dierbare overledenen 

voortleven omdat ze in de kerk herdacht en nog steeds genoemd worden. Gelegenheid bieden om met elkaar 

weer eens in gesprek te gaan over geloof en levensvragen. In gesprek blijven met onze zusters en broeders in 

het geloof van de andere christelijke kerken en andere levensbeschouwingen zoals de Islam.  

We hopen dat U door dit alles heen onze beZIELing proeft, ervaart en beleeft. Want de grond waarop wij staan 

en het fundament in ons leven waardoor alles gedragen wordt  noemen wij  het mysterie dat ‘God’ heet  en 

waarvan wij geloven dat die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. Hij is onze grote inspiratiebron en heeft 

laten zien hoe wij licht kunnen dragen naar elkaar. Dat lijkt in deze tijd met al zijn crises belangrijker  dan ooit, 

want ligt daar uiteindelijk niet een grote spirituele crisis onder die maakt dat velen het geluk enkel in materiële 

zaken zoeken en alles te gelde willen maken?   

We lijken het ‘goddelijke’ in de dagelijkse dingen om ons heen - die heel gewoon en heel vanzelfsprekend lijken 

-weer te moeten herontdekken. En daarvoor is stilte, bezinning en verbinding nodig. Verbinding met God, 

verbinding met de natuur en de dieren en verbinding met elkaar. En dan gaat het om liefde, zorgvuldigheid en 

respect : het goddelijke eren in alles en iedereen waar de Schepper zijn ziel in heeft gelegd. Zo willen wij kerk 

zijn. Want de kerk, dat zijn wij samen. Mogen we weer op Uw trouwe en royale steun rekenen ? 

Namens het kerkbestuur van de Oud-Katholieke Parochie alvast heel veel dank ! 

Pastoor Frank Duivenvoorde 

 


