
Vrienden van de “Kathedraal van de Peel”.

Beste Dorpsgenoten,

Inmiddels wordt het een traditie dat u omstreeks deze tijd een schrijven van ons ontvangt.
Graag willen wij met alle bewoners uit Meijel in contact blijven om het wel en wee van onze kerk met u te delen.
We mogen stellen dat het goed gaat met het kerkgebouw en dat we vele bezoekers regelmatig verwelkomen in onze  
“Kathedraal van de Peel”.
Het grote oogstdankfeest, September jl. was hier een sprekend voorbeeld van, meer dan vijfduizend bezoekers  
bewonderden de gemaakte kunstwerken. Ook was het Meijelse verenigingsleven weer goed vertegenwoordigd in  
de kerk in het voorbije jaar en hadden we een overvolle kerk tijdens de OLS mis in juli van dit jaar.
Een onderwerp van zorgen zijn de oplopende energiekosten waar ook u als burger mee te maken heeft, of nog mee  
te maken krijgt.
Achter de schermen zijn we druk bezig om verduurzaming te realiseren maar dat is nog niet afgerond.
Tot die tijd zal er een grote aanslag gedaan worden op onze reserves maar wel hebben we al diverse maatregelen  
genomen om energie te besparen.
Zo gaat de buitenverlichting eerder uit en repeteren de koren voortaan in de dagkapel, ook gaat de thermostaat een 
graadje lager. Om de schoorsteen letterlijk te kunnen laten roken vragen wij u vriendelijk om ook dit jaar weer te  
doneren? U mag natuurlijk aan de kerk/parochie geven wat uw hart u ingeeft. Uw bijdrage wordt gezien als een teken  
van solidariteit met de kerk.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 RABO 0133 4056 13 t.n.v. Adm.Kerkbijdrage o.v.v. uw naam en adres. 
Bent u voornemens om voor meerdere jaren te doneren neem dan contact op met onze penningmeester: Dhr. Henk  
Beckers telf. 077-4663194 / hwlbeckers@home.nl
De kerk heeft de zgn. A.N.B.I. status, dit geeft uw donatie fiscaal voordeel indien er voor meerdere jaren gedoneerd wordt.

Bijvoorbaat hartelijk dank
Namens het Platform van de St. Nicolaaskerk,

Frits Berben en Peter Daniëls
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