
WORDT ‘VRIEND VAN 
DE KATHEDRAAL VAN DE PEEL’

Beste dorpsgenoten,

Dankzij belangrijke bijdragen van Provincie en Gemeente hebben we dit jaar de grote renovatie van onze kerk 
kunnen afronden. Ook de gulle giften uit onze eigen gemeenschap mogen niet onvermeld blijven! Belangrijkste 
kostenpost was natuurlijk de vernieuwing van het dak. We zitten weer droog. En vanaf voorjaar 2021 bent u in 
de gelegenheid vanaf de toren te genieten van het uitzicht over Meijel en de omliggende dorpen. Bovendien is 
het ons gelukt onze ‘kathedraal’ weer volop in het licht te zetten. De kleurenpracht levert enthousiaste reacties 
op binnen onze gemeenschap en ver daarbuiten. Het kan niemand meer ontgaan, dat deze ‘kathedraal’ het hart 
van onze hechte gemeenschap vormt.

Het  is nu zaak dit zo te houden. Het binnen droog houden en de verlichting brandend. Dat zal wel een blijvende 
inspanning van ons allen vragen. Daarvoor  willen we onze kerk graag breder dienstbaar maken ten behoeve van de 

‘Méélse gemeenschap. Activiteiten als Oogstdankviering en de intocht van 
Sinterklaas hebben er intussen al een plekje gekregen. De Vastelaovesmis 
bij de start van de Carnavalsdagen staat als een huis. Koren, onze harmo-
nie en schutterijen hebben er al concerten gegeven en we zijn daarmee 
beslist nog niet aan het einde van ons Latijn. We willen  benadrukken, 
dat  de ‘Kathedraal van de Peel’ veel meer kan betekenen als alleen een 
gebouw waar het geloof ‘gevierd’ wordt. Ze moet ook dienstbaar zijn aan 
mensen, die niet meer zo’n sterke band met het geloof hebben. Onze ‘Ka-
thedraal van de Peel’ stáát letterlijk midden in de Méélse gemeenschap. 
Wij stellen ze graag beschikbaar vóór diezelfde gemeenschap!

Om dit multifunctionele  gebouw ook in de toekomst voor de gehéle 
gemeenschap veilig te stellen, willen we de inwoners van ons dorp 
vragen, hieraan een bijdrage te leveren.
U kunt dit doen door  ‘Vriend van de Kathedraal van de Peel’ te wor-
den. Met een - liefst jaarlijkse - bijdrage geeft u onze kerk verlichting. 
We hebben de hoogtes van de bijdrage gekoppeld aan de kleuren 
waarin onze kerk te zien is.

1. Wit vanaf €  25,00
2. Geel vanaf €  35,00
3. Groen vanaf €  50,00
4. Rood vanaf €  75,00
5. Paars vanaf € 110,00

Voor alle duidelijkheid: ook elke andere bijdrage - hoe klein ook - is welkom.

Bent u voornemens om voor meerdere jaren te doneren, neem dan contact op met onze penningmeester Henk 
Beckers, Den Hoogebeemd 25, 5768 HJ Meijel. Telefoon: 077 4663194. E-mail adres: hwlbeckers@home.nl.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 RABO 0133 4056 13 t.n.v. Adm. Kerkbijdragen ovv van naam en adres.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens het Platform van de St. Nicolaaskerk,
Frits Berben en Peter Daniëls


