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z TITUS BRANDSMA
rk parochie

Veenendaal, februari 2021

Beste medeparochiaan,
      
Hierbij treft u de jaarlijkse informatie aan van de R.K. parochie Zalige Titus Brandsma over de Actie 
Kerkbalans 2021. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u (ook) dit jaar uw steentje wilt bijdragen aan 
een gezonde financiële basis voor onze gehele parochie.

In het nieuwe jaar zijn de werkgroepen weer vol enthousiasme verder gegaan met hun activiteiten in 
de Salvatorkerk. Ook tijdens de vieringen mochten we weer veel parochianen begroeten. Hier kwam op 
13 maart 2020 abrupt een einde aan door de maatregelen van de overheid in verband met het Covid-19 
virus. Alle activiteiten en vieringen moesten worden stil gelegd. Na een aantal weken zonder vieringen 
konden we vanaf 1 juli 2020 weer (een beperkt aantal) parochianen welkom heten in de vieringen. 
Uiteraard met inachtneming van alle voorschriften van overheid en RIVM. Helaas werden deze 
maatregelen per 15 oktober 2020 verder aangescherpt, waardoor op dit moment maar 30 personen 
(na opgave vooraf) bij een viering aanwezig kunnen zijn. En zoals u gemerkt zult hebben, hebben we om 
deze reden ook moeten besluiten met de Kerstdagen geen vieringen te kunnen houden.
We hopen dat u in deze periode wel gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de kerk te bezoeken 
en een moment ter inspiratie heeft gevonden. Dit is natuurlijk ook altijd mogelijk op de tijdstippen dat 
het secretariaat geopend is (dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur).

Vanaf september 2020 zijn diverse werkgroepen weer gestart met hun activiteiten binnen de grenzen 
van de RIVM-richtlijnen.  Helaas was dit voor de koren maar van korte duur door de nieuwe maatregelen 
in oktober. De werkgroep 1e Communie heeft ook het voorbereidingstraject afgerond en hierdoor 
hebben op 8 november 2020 6 kinderen in een besloten viering hun 1e Communie ontvangen.

De onderhoudswerkzaamheden aan het orgel hebben in het voorjaar plaats gevonden. We kunnen nu 
weer vele jaren van de mooie klanken genieten.
Na vele besprekingen en afwegingen om de opties zo goed mogelijk te benutten, is in oktober gestart 
met de verbouwing van de parochiezaal. De werkzaamheden zijn aan het einde van 2020 afgerond en 
we hopen dat we u in het nieuwe jaar weer snel in deze ruimte kunnen ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Neemt u gerust alvast een kijkje als u een keer in de kerk bent.

Naast de jaarlijkse vaste kosten zoals personele kosten, kosten voor liturgie, energie etc. zullen er ook 
eenmalige uitgaven moeten worden gedaan voor onderhoud en dergelijke. In Veenendaal staan voor 
2021 geen grote werkzaamheden gepland, maar zal het vooral om kleinschalig onderhoud gaan.
Uw gift is ook in dit nieuwe jaar meer dan welkom, zodat we als geloofsgemeenschap in Veenendaal de 
komende jaren in de Salvatorkerk kunnen blijven samenkomen. 

Ondanks dat het lijkt dat door het Corona-virus alles is komen stil te liggen in en rond de kerk, zijn er 
toch nog veel vrijwilligers actief geweest. Veel werk is achter de schermen verricht, maar er is toch ook 
een groep iedere keer aanwezig om tijdens de vieringen alles in goede banen te leiden. Te denken valt 
o.a. aan de personen die de registratie voor de vieringen verzorgen, BHV’ers, kosters, enzovoorts. Wij 
zijn onze vrijwilligers hiervoor dan ook zeer dankbaar!



Maar er zijn altijd nog taken waarvoor we vrijwilligers zoeken. Wilt u ook een steentje bijdragen? Spreek 
iemand van de locatieraad of pastoraatsgroep aan en dan kijken we samen met u wat u met uw talenten 
voor onze kerk kunt betekenen.

Wij hopen dat u en uw dierbaren het jaar 2020 in goede gezondheid zijn doorgekomen.  Zodra het 
weer mogelijk is, hopen wij u allen weer in de vieringen of andere activiteiten in de kerk te kunnen 
ontmoeten. Volg voor de informatie hierover de komende maanden de Titus Breed en de nieuwsbrief 
van de Salvatorkerk.

Met vriendelijke groet,

Locatieraad Veenendaal
Erika Dupain, Theo Blom en Theo Hattink


