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 SAMEN KERK OPBOUWEN  

In het weekend van 25 en 26 november, op het feest van Christus Koning, vragen 

we uw steun voor vzw Kerkopbouw bisdom Gent. 

 

Samen Kerk opbouwen. Een blijvende roeping en uitdaging voor ons allemaal, 

zeker in deze tijd. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle kerkelijke medewerkers 

in catechese, dienst- en vormingswerk of liturgie. Rond het feest van Christus 

Koning houden we de jaarlijkse collecte ten voordele van de vzw Kerkopbouw 

bisdom Gent.  
 

Kerkopbouw vraagt uw financiële steun voor pastorale projecten in het bisdom:  
 

● GEZIN EN GELOOF 

In de gezinsvakanties krijgen ouders en kinderen tijd en ruimte voor elkaar, voor 

ontmoeting, geloofsgesprek, gebed en samen vieren. Die ervaring dragen ze een 

gans jaar mee doorheen de drukte van het dagelijkse leven. 

 

● ONTMOETING OP ZONDAG 

Mensen samenbrengen op de dag van de Heer rond de eucharistie, in catechese, 

gesprek en feestelijke ontmoeting. Daar groeit de Kerk en vormen zich gastvrije, 

open gemeenschappen. 

● COMMUNICATIE 

Het goede nieuws van het evangelie moet bekend gemaakt worden: helder, 

respectvol, maar ook zonder schaamte. Dat kan vandaag met alle media die we 

ter beschikking hebben.      

● KETEN VAN DIENSTBAARHEID 

Parochies en instellingen van gezondheidszorg mogen geen eilanden zijn. De 

‘ketenzorg’ wil verbinden en bruggen bouwen.    

Elk van deze plaatselijk verankerde initiatieven verdienen een degelijke 

professionele begeleiding en ondersteuning. Uw financiële steun maakt het 

welslagen van deze pastorale projecten mogelijk.  

 

 Wie persoonlijk of als organisatie de vzw Kerkopbouw wil steunen kan dit   

   door: 

• Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het 

 rekeningnummer (IBAN BE49) 3900-9640-0271 (BIC BBRUBEBB) van 

 vzw Kerkopbouw bisdom Gent.  

• Giften of (duo)legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw  

  bisdom Gent 
 

    Alvast bedankt voor uw steun.  

    Op www.kerkopbouw.be vindt u meer informatie. 


