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Het voortbestaan van onze parochie staat op het spel !!! 

Ook al zouden we dat graag anders zien, toch draait het in onze katholieke kerk steeds vaker 

om het geld Onze parochie vormt daarop helaas geen uitzondering. En dat tekort aan geld 

begint ons nu op te breken. Het kerkbestuur heeft regelmatig via het parochieblad aandacht 

gevraagd voor de financiële situatie van de parochie en onze pastoor heeft ook al vaker de 

financiële noodklok geluid vanaf het priesterkoor. Maar de situatie was nog nooit zo nijpend 

als nu het geval is. 

De kerk is voor veel mensen een ontmoetingsplek om samen te komen voor de grote 

momenten in het leven, zoals doop en huwelijk. Maar ook op momenten van rouw en 

verdriet. Iedereen is er welkom: het gaat immers niet om wat je bezit of presteert, maar om 

wie je bent !  

Voor andere mensen spelen geloof en de kerk een belangrijke rol in hun hele leven. Ze 

vinden er steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog meer waardevolle zaken. 

Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam, maar ze bestaan en de kerk is er één van. Het 

onderhoud van het kerkgebouw waar we samen komen, de verwarming, de verlichting en de 

personele kosten ; dit alles kost geld. Kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren 

open te houden en u allen welkom te kunnen heten. En daarbij zijn wij financieel volledig 

afhankelijk van wat u, als parochianen, bijdraagt. De kerk krijgt immers géén subsidies van 

overheid of bisdom. 

Leuken is en was van oudsher een arme parochie - al vele jaren hebben we te maken met 

een groot exploitatietekort. Maar u zult begrijpen, dat je niet ongestraft jaar in jaar uit met 

een financieel tekort kunt blijven werken. Op die manier komt de bodem van het “spaar-

potje” nu razendsnel in zicht. De realiteit is zo, dat als de kerk van Groenewoud niet gesloten 

zou zijn en de middelen, die daardoor beschikbaar kwamen, niet geïnvesteerd waren in de 

kerk en pastorie van Leuken, dan was de kerk van Leuken al veel eerder dicht  geweest ! 

Door de inspanningen van het kerkbestuur om de kosten zoveel mogelijk te beperken, is het 

exploitatietekort in 2015 weliswaar gedaald t.o.v. de voorafgaande jaren, maar met               

€ 14.500,-- is en blijft het nog steeds een aanzienlijk tekort. Voor een belangrijk deel is de 

daling te danken aan de samenwerking die er is tussen de parochies Keent, Moesel en 

Leuken. In financieel opzicht houdt deze samenwerking in dat de salariskosten van pastoor 

Rosenhart door de drie parochies gezamenlijk worden betaald, evenals de kosten van 

bewoning van de pastorie. Ook zijn door het kerkbestuur nieuwe afspraken gemaakt met de 

organist/dirigent en is medio 2015 besloten om te stoppen met de huis-aan-huis 

verspreiding van ons parochieblad (geen druk- en bezorgkosten meer). Maar het blijven 

bezuinigen op de uitgaven is een keer uitgewerkt!      

Meer dan ooit bent u, de parochianen, nu zelf aan de beurt om te laten zien wat het 

voortbestaan van de parochie en het open houden van de kerk op Leuken u waard is !       

mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl
http://www.parochiesweertzuidoost.nl/


Ondanks alle inspanningen van het kerkbestuur, blijven de inkomsten verder teruglopen.      

In juli 2014 zijn we teruggegaan naar één H. Mis in het weekend, op de zaterdagavond. Dit 

heeft geleid tot een verdere terugloop van het kerkbezoek en daardoor een daling van de 

collecte-opbrengsten en een afname van het aantal misintenties. Daarnaast doen ook steeds 

minder parochianen mee aan de kerkbijdrage.                                                                                

En juist deze jaarlijkse kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor het 

voortbestaan van de parochie en kerk op Leuken ! 

Alle reden voor grote bezorgdheid dus, want zo kunnen we niet lang meer doorgaan. In 

financieel opzicht is het nu echt “vijf-voor-twaalf” en daarmee is niets teveel gezegd, kijkend 

naar de titel boven deze brief. Als het niet snel lukt om meer inkomsten te verkrijgen - als de 

bereidheid onder de parochianen om de kerk in Leuken financieel te steunen niet “fors” 

toeneemt - dan is sluiting van onze parochiekerk eind 2016, dan wel in de loop van 2017 

niet meer af te wenden !                                                                        

Hoog  tijd dus om met z’n allen te laten zien wat de kerk ons waard is ! Zeker ook de mensen 

die niet regelmatig naar de kerk gaan, maar wel op speciale momenten in het leven terug-

vallen op de kerk (doopsel, Eerste Heilige Communie, vormsel, huwelijk, kerstviering, bij het 

overlijden van een dierbare).     

Naast de noodzakelijke financiële betrokkenheid is het voor onze parochie en kerk ook van 

groot belang, dat veel parochianen actief deelnemen aan de vieringen die in de kerk plaats-

vinden en aan de verschillende activiteiten, die daaraan bijdragen.                                           

We hebben een grote groep vrijwilligers die zich voor en achter de schermen inzetten voor 

onze parochie. Het zou fijn zijn als dit nog jaren zou kunnen doorgaan !                                    

Daarom doen we hierbij ook een dringend beroep op u om na te denken of u zou willen  

deelnemen aan een bepaalde activiteit in onze parochie.                                                              

Zo zoeken we…………… nieuwe leden voor het gemengd kerkkoor, nieuwe lectoren, nieuwe 

collectanten, aanvulling van de bloemsiergroep, aanvulling van de onderhoudsgroep van 

het parochiekerkhof en van de groep die de groenvoorziening rondom de kerk verzorgt, 

ouders van schoolgaande kinderen, die mee willen werken aan de organisatie van gezins-

vieringen. 

Heeft u interesse laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten !                                                

Via email : leuken@parochiesweertzuidoost.nl  of via de secretaris van ons kerkbestuur: 

dhr. J. Theunissen, Keyserbosch 26, 6004 KL Weert, tel. 536699. 

Voor uw financiële steun kunt u uw (jaarlijkse) bijdrage voor onze parochie overmaken op 

rekeningnr. NL79 INGB 0682 9624 06 t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder. 

Waarvoor onze hartelijke dank ! We zien uw reacties op deze oproep hoopvol tegemoet. 

Help mee, dat onze kerk open blijft ! 
Het kerkbestuur van de parochie St. Matthias & De Goede Herder 

Weert, juni 2016 
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