
vzw pastor edith steinparochie
We sturen deze 8e jaarlijkse nieuwsbrief uit als dankwoord en als oproep.

Indien je naast deze folder graag nog meer te weten komt 
over het ontstaan en de werking van onze vzw kan je terecht op de site 

www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
-Johan Decatelle, penningmeester vzw Pastor Edith Steinparochie-

najaarsbrief



2020 nam een veelbelovende start: zeven jaar na de oprichting 
van onze vzw zette de positieve evolutie in de fondsenwerving
zich door, en onze pastor Sanne was nu ook erkend en benoemd 
tot parochieassistente. Tot begin maart ‘Covid19’ alles veranderde... 

Toch, en ondanks de voor iedereen moeilijke periode, bleef ons 
engagement overeind om met onze vzw het mogelijk te maken 
het werk van Sanne op onze parochie structureel te onderbouwen.

Verschillende sympathisanten, zowel gezinnen als organisaties, 
zijn ons project blijven steunen. Velen via regelmatige stortingen, 
anderen éénmalig. Alles samen resulteerde dit in 2020 in ruim 
€ 29.000  aan ontvangen giften. Wie onze evolutie volgt 
weet dat onze ontvangsten de voorbije jaren sterk gegroeid zijn: 
gestart met ca 12.000 € in 2014,  een topjaar met ruim 
€ 31.000 in 2019 en nu € 29.000 in het moeilijke Covidjaar 2020. 
Naast ontvangsten zijn er ook uitgaven ; in hoofdzaak het brutoloon, 
bedrijfsvoorheffing en sociale lasten. 
80% van de uitgaven worden gedekt door eigen inkomsten.

Een oprechte “dank u wel”  is hier meer dan op zijn plaats.

2020



De eerste helft van 2021 bleven beperkende Covidmaatregelen 
de parochiale werking uitdagen. 

Vandaag lijkt die trend gekeerd en hopen we zonder 
onderbreking te kunnen aanknopen met onze normale werking. 
Samen met de vele vrijwilligers, met diaken Joost en 
met pastoor Piet, blijft Sanne zich inzetten om kerk en parochie 
te zijn en te worden in deze tijd. Een interview met Sanne 
rond dat engagement (zichtbaar en onzichtbaar), haar bewogenheid, 
haar geloof… zal in het parochieblad verschijnen.

Verdere steun aan de vzw blijft belangrijk. We roepen daarom op aan 
al diegenen die de voorbije jaren de VZW gesteund hebben hun 
engagement verder te zetten en aan anderen 
om het misschien in alle vrijheid te (her)overwegen. 
De vzw, die geen toelagen of subsidies ontvangt, is oprecht dankbaar 
voor elke steun. Samen dragen we op die manier 
onze verantwoordelijkheid voor de toekomst 
van onze parochie Edith Stein.
Stortingen kunnen steeds op rekeningnummer 
BE78 8921 3560 6086 met vermelding ‘pastor’.
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