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Beste medeparochiaan, 

       

Elke zondag en op de feestdagen is er een viering in de Salvatorkerk. Daarmee mogen 
we ons gelukkig prijzen. 

Op 11 en 12 mei 2019 vierden wij, dat onze kerk 65 jaar geleden is ingewijd. Foto’s en 
verhalen van oudere medeparochianen voerden ons terug naar de bouw- en begintijd. Als 
parochianen ontmoetten we elkaar in de pastorieruin onder een stralende zon, zondags was 
er een feestelijke eucharistieviering met de drie koren en alle misdienaars.  

Kathokids en Route 54 bereiken basisscholieren resp. jongeren en betrekken hen bij kerk 
en geloof. Hun reacties zijn enthousiast. Weer een hoopgevend nieuw perspectief. 

Pater Avent Sauw hebben we bij de collectes voor de Vastenactie 2019 gesteund in zijn 
werk voor de psychisch zieke medemens in Indonesië. 

Onze parochie is vorig jaar begonnen met het proces van revitalisatie op weg naar een 
missionaire kerk. Een kerk die met de inspirerende boodschap van het Evangelie vele 
mensen weet te raken die zoeken naar het antwoord op hun levensvragen. Een kerk waar 
mensen graag bij willen horen, omdat ze er een liefdevol thuis vinden om hun leven lang te 
kunnen groeien in het geloof. Een kerk die ertoe doet in de samenleving. 

Als geloofsgemeenschap Veenendaal doen we daar van harte aan mee. Wij zijn een 
gemeenschap die leeft, bloeit en zich inzet voor elkaar, en die voortdurend wil groeien. 

Maar: voor de wekelijkse viering is wel licht en warmte nodig. Het kerkgebouw, 
nevenruimten en tuin moeten worden onderhouden, de liturgie verzorgd, het secretariaat 
twee ochtenden per week bemenst. Dat prachtige werk doen vrijwilligers (van wie er nog 
veel meer nodig hebben!), maar er is ook (veel) geld nodig. Bijv. voor de aanpassingen 
van parochiezaal en sanitair, het schilderwerk aan het kerkplafond en het onderhoud van het 
orgel, die voor dit jaar op het programma staan. Dat kost alles bijeen zo’n 50.000 euro. 

Wij sluiten ons dan ook graag aan bij de oproep van ons parochiebestuur. Geef uw bijdrage 
aan Kerkbalans, zodat we als gemeenschap blijven bloeien en groeien in onze Salvatorkerk. 
 
Wij wensen u een voorspoedig en bovenal gezond 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
Locatieraad en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Veenendaal	  
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