DE VZW VRIENDEN

Sint

VAN

ijne
l
e
t
a
K

Beste parochianen en vrienden van Sint Katelijne,
Onze parochie, die van 31 december 2011 tot 20 september 2014 gesloten was, trekt opnieuw talrijke
parochianen, vrienden en bezoekers aan, dankzij onze geliefde Priesters.
Wij zijn hierdoor zeer verheugd! Ook maken veel mensen tijd om te bidden, voor de Rozenkrans,
de Aanbidding van het Heilig Sacrament en de deelname aan de Heilige Mis, dagelijks of elke
zondag.
Onze kerk wordt gezamenlijk beheerd door de Kerkfabriek en de VPW (Vereniging der Pastorale
Werken) van de Sint Katelijnekerk. Ze worden ondersteund door de VZW De Vrienden van Sint
Katelijne.
Deze drie instellingen zorgen voor :
•
het patrimoniale beheer van de kerk door de Kerkfabriek,
•
de pastorale werking door de VPW (Vereniging der Pastorale Werken) Sint Katelijne
•
ondersteuning door de verkoop van ons bier « Ste Kat’ », het eerste « kerkbier » dat nu al
wereldvermaard is.
Sinds de heropening van de kerk werd al een hele reeks acties ondernomen, waaronder :
•
•
•
•
•
•
•
•

De grote schoonmaak van de kerk (meer dan 1000 uren werk van vrijwilligers).
De renovatie van het presbyterium die pas beëindigd werd na een jaar van intensief werk,
aangestuurd door de Kerkfabriek en haar voorzitter Yvan Nobels.
Het vervangen van de lampen van het koor en het schip door LED-verlichting
Sinds de heropening van de kerk: vervaardigen van de kazuifels die het vaakst gebruikt
worden, in vier kleuren
Ankoop van albes voor de talrijke misdienaars
Vervaardigen van de grote banieren in vier liturgische kleuren en in het blauw voor de
feesten van de Maagd Maria
Het aankopen van enkele electrische verwarmingstoestellen
En andere minder zichtbare werkzaamheden, die niettemin noodzakelijk zijn voor de
werking van de kerk.

Samen met jullie voelen wij ook dat de winter in Sint Katelijne een moeilijke periode is voor de
jongsten en ouderen onder ons.
Daarom willen we op zeer korte termijn, indien mogelijk nog voor het einde van dit jaar, volgende
investeringen doen om de strenge winter te verzachten :

suite au verso

1.
2.
3.
4.
5.

Aankoop van 10 mobile gasverwarmers voor een prijs van 4.889,61 EUR zonder gasflessen
(de electrische installatie kan geen electrische verwarmers aan)
Aankoop en plaatsing van een isolerend tapijt onder alle banken : geschatte prijs 13.500,00
EUR
Plaatsen van een kleine winkel op het voorplein voor de verkoop van religieuze
voorwerpen en boeken en voor onze Ste Kat’ : geschatte prijs 15.000,00 EUR
Plaatsen van een permanente structuur die personen met beperkte mobiliteit een veilige
toegang tot de kerk geeft in rolstoel : geschatte prijs 15.000,00 EUR (deze structuur moet
aan zeer strikte normen voldoen)
Dichten van de ontbrekende ruiten in de glasramen, om de tocht te beperken : geschatte
prijs 3.500,00 EUR

Onze financiële noden bedragen dus ongeveer 55.000,00 EUR.
Wij doen bijgevolg een beroep op uw vrijgevigheid om dit belangrijk bedrag te verzamelen. Dit is
noodzakelijk gezien de elementaire en dringende noden. Zodoende zullen de parochianen in
betere omstandigheden ontvangen worden, en zal eenieder kunnen naar onze kerk blijven komen,
zelfs op de koudse winterdagen.
Momenteel laten de omhalingen en de verkoop van onze « Ste Kat’ » absoluut niet toe om deze
kosten de dekken. Enkel giften en de Voorzienigheid van de Heer kunnen hiervoor zorgen.
Wij hebben lang getwijfeld om deze oproep te doen. Vandaag richten wij ons evenwel tot u allen
om u te sensibiliseren en mobiliseren, ieder volgens zijn mogelijkheden, zodat we snel het nodige
bedrag verzamelen en de investeringen kunnen doen.
Tijdens de missen zullen omslagen uitgedeeld worden. U kan ze afgeven tijdens de omhaling of
na mis, aan de uitgang.
De coördinatie van deze oproep wordt verzekerd door de VZW de Vrienden van Sint Katelijne, ten
voordele waarvan u ook een gift per overschrijving kan doen op volgend nummer :
IBAN : BE94 0689 0549 3714 – BIC : GKCCBEBB
Met de medeling : Oproep giften 2017 – inrichting van de kerk
U bent allen van harte bedankt!
Alle ideeën en voorstellen zijn ook steeds welkom. Aarzel niet erover te spreken met de Priesters
of met Pierre Hargot
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Yvan Nobels, Voorzitter van de Kerkfabriek
Pierre Hargot, Voorzitter van de VZW Vrienden van Sint Katelijne
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