Wat is de kerk mij waard?
De torens van onze negen kerken prijken al generaties lang boven onze dorpen. Wij hopen
dat deze richtingwijzers ook in de toekomst blijven staan. We hebben namelijk ook te maken
met een tegenwind. Daarmee bedoel ik het volgende: geloof en kerken zijn niet meer
vanzelfsprekend en ondervinden een tegenstroom in de samenleving. Die tegenwind is zo
sterk dat kruisen en hanen op de torens het heel moeilijk krijgen… als wij niets doen,
wegkijken of onverschillig zijn.
‘Wat is de kerk in uw dorp U waard?’ Anders gevraagd: ‘Wat is de kerk MIJ waard?’
God en mensen vandaag de dag.
Uit recente onderzoeken is gebleken dat geloof en kerken er niet rooskleurig voor staan; het
aantal gelovigen neemt gestaag af en staat nu gelijk met het aantal niet-gelovigen. Geloof is
achterhaald, zo wordt door de spraakmakers beweerd. Er is een pijnlijk gebrek aan
‘vertrouwen’ in onze samenleving. Grove en kwetsende taal uit lege harten, zelfverrijking en
egoïsme schijnen de boventoon te voeren. Onze kerken zijn echter geen eilandjes. Wij
merken dat het voortbestaan onder druk staat. Daarom mag die vraag gerust gesteld
worden. Het gaat bij uw antwoord om een persoonlijke keuze. Bij deze keuze mag ook het
respect voor wat onze ouders en voorouders tot stand hebben gebracht, meewegen. Uit
datzelfde genoemde onderzoek is daarnaast ook naar voren gekomen dat onze regio de
kroon spant als het gaat om het meeste aantal gelovigen: ruim 83%! Dat is iets om trots op
te zijn en hoog in het vaandel te houden!
Kerken als bakens.
De kerken zijn huizen van God en een tehuis voor de geloofsgemeenschappen in onze
dorpen. De oude gebouwen zijn bakens voor zingeving, houvast, troost en kracht in een
turbulente tijd. In en rond onze kerken gebeurt van alles: de geloofsgemeenschappen vieren
er de eucharistie en luisteren daar naar het Woord van God. Er wordt gedoopt, soms
getrouwd en bij rouw zijn de kerken een ruimte om het verdriet een plaats te geven. Kerken
zijn plekken waar stilgestaan wordt bij de belangrijke gebeurtenissen in het leven en bij de
grote feesten van het jaar die bij onze traditie horen, voor jong en oud, groot en klein.
Kortom: de kerken bieden onderdak aan de geloofsgemeenschappen en zijn rustpunten op
onze reis door het leven. Die reis kent rechte zonnige stukken, maar ook moeilijke trajecten.
De kerk niet meer nodig?
Geloof en kerk schijnen tegenwoordig niet meer belangrijk te zijn. In onze huidige
maatschappij is de stem van de onkerkelijkheid sterk aanwezig, zelfs overheersend of
dominant. Er zijn mensen die spreken over het verdwijnen van kerken, ook op den duur van
de kerk uit uw dorp en zelfs van God uit onze samenleving.
Aan een ieder is het om na te denken over het verdwijnen van diepere waarden als houvast
in ons moderne leven. Dat moderne leven kent, naast sterke ook kwetsbare kanten, waarin
mensen verlangen naar troost, bemoediging en houvast. Er is meer tussen hemel en aarde
dan alleen dat wat te koop, aan te raken of hard te bewijzen is. Wij zijn ervan overtuigd dat
het afschrijven van God en zijn betekenis ons armer maakt en de samenleving nog
oppervlakkiger. En ook mensen in de kou laat staan, die op zoek zijn naar de geheimen van
het grote wonder van het leven.

Actie Kerkbalans.
Alles van waarde is niet uit te drukken in geld. Onze negen kerken vragen echter om
onderhoud. Alles wat er georganiseerd wordt, moet betaald worden. Ook vandaag. Het is als
met een ketting. Wij vormen vanuit het verleden een schakel. Onze ouders en grootouders
hebben zich ingezet voor ons Godshuis. De ‘schakel van vandaag’ in die ketting mag niet
breken. Daarom wordt in deze periode de actie Kerkbalans gehouden.
Die actie organiseert iedere geloofsgemeenschap zelf! De plaatselijke opbrengst is voor de
kerk in uw dorp. Die kerk is onderdeel van de parochie Heilige Pancratius. Net zoals in het
verleden betalen de negen geloofsgemeenschappen dan ook bij aan centrale zaken, als: het
pastorale team, centrale secretariaat, geloofsgemeenschap overstijgende bijeenkomsten en
activiteiten. Uw bijdrage is van grote waarde. Zij draagt bij aan het in stand houden van ons
WAARDEN-VOL erfgoed: zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Draag bij aan ons erfgoed. Uw
dorp zonder een toren is toch niet denkbaar?
Langs deze weg ook bij voorbaat een hartelijke dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten
voor deze Actie Kerkbalans en deze bij u onder de aandacht brengen!
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