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SAMEN STERK VOOR EEN NIEUWE KERK!

Wat is onze missie?
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk is het hart van Hoogmade, een historische 
plek voor iedereen. Een plek waar ruimte is voor geestelijke zorg en waar 
verbondenheid hoog in het vaandel staan.

Wat is onze visie?
We gaan onze kerk en ons geloof herbouwen.
We groeien naar een verwelkomend huis van God, waar je thuis kan komen 
in goede en slechte dagen.

Wat zijn onze plannen van 2021 tot 2025?
We gaan samen onze geloofgemeenschap opbouwen;

We streven naar een veelzijdig programma en inspirerende vieringen, 
dynamisch en vol levenslust;

Onze Lieve Vrouw Geboortekerk is in volle glorie herbouwd en heeft 
een gezonde financiële exploitatie.

Hoe wordt de kerk gefinacierd?
De activiteiten en de mogelijke herbouw worden gefinancierd door giften. 
Bouw mee!
Doneer via onze QR-code of door een bijdrage op:
NL52 RABO 0123 2001 05

ONZE STERKE PUNTEN

ONZE KANSEN

- Groeiend aantal parochianen
- Groeiend aantal vrijwilligers
- Wekelijkse nieuwsbrief
- Frisse ideeën voor activiteiten

Zorg voor anderen:

Jeugd & jongeren:

Inspirerende vieringen:

Verbreding:

- Oog voor eenzame ouderen en zieken
- Welkom voor nieuwe inwoners
- Acties tijdens de vasten- en adventstijd

- Jaarprogramma voor de jeugd i.s.m. Ter Does
- Jaarlijkse maaltijd jongeren

- Projectie op beeldschermen
- Aansprekende muziek
- Actuele thema’s

- Activiteiten rondom de kerk
- Verbinding met Hoogmadese verenigingen
- Fim- en discussieavonden 

- Samenwerking PKN kerk
- Innoverende vieringen
- Nieuw contact met basisschool Ter Does
- Werkgroep familievieringen
- COVID-19 groei interesse geloof
- Woningbouwplannen (Weidse Wetering)
- Uitkering van verzekering voor herbouw

- Weinig woningbouw afgelopen 25 jaar
- Basisschool Ter Does heeft 119 leerlingen
- Veel parochianen verloren door kerksluiting 
  Woubrugge

- Uitblijven beslissing herbouw kerk doet 
  spirit afnemen
- COVID-19 is demotiverend voor het 
  algemeen welzijn
- Imago Katholieke kerk (misbruik / 
  verbreken gedragscodes)

Help ons mee en laat zien dat u achter 
de herbouw staat. 
Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief 
door een mail te sturen naar:
 
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

ONZE PILAREN ONZE DROMEN

ONZE ZWAKKE PUNTEN

ONZE BEDREIGINGEN

Ontwerp: www.alina-artworks.com


