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Geachte Bewoners van Bingelrade 

Kerkdorpen hebben een kerk. Bingelrade ook. Al van ver is de bijzondere toren te zien. Al tachtig 
jaar lang. Mensen van Bingelrade hebben gezorgd dat die kerk met die toren er kwam. Door hand
en spandiensten met vervoer van bouwmaterialen en specie in een tijd zonder bouwliften en 
dergelijke. Wat hebben ze dubbeltjes en kwartjes gespaard. Heel consequent werden door een 
legertje parochianen kerkbijdragen wekelijks opgehaald aan huis. Er werden ook acties verzonnen 
om uit de kosten te komen. En dat in de economische malaise van de jaren dertig. Wij van 
Bingelrade zijn trots op hun kerk en op hun werk voor kerk en toren. 

Nog steeds is er een behoorlijke groep mensen die trouw hun kerkbijdrage overmaken. Huis aan 
huis ophalen elke week, zoals toen in 1935 is nu ondoenlijk. Dankzij die kerkbijdrage kunnen we op 
dit moment het hoogst noodzakelijke onderhoud uitvoeren maar voor regulier onderhoud is er geen 
geld. Daarom doen we een beroep op u zodat er ook de komende tachtig jaar een kerk staat om trots 
op te zijn. 

Ook vrijwilligers zijn er nog steeds. Op de begraafplaats ziet U ze regelmatig aan het werk met 
bladblazer, snoeimes en grasmaaier. Ook rond de kerk en in de kerk . Om schoon te maken, te 
versieren, mee te werken aan de eredienst als lezer, acoliet, collectant of misdienaar. 

Zijn er dan geen zorgen? Toch wel. De slinkende groep regelmatige kerkgangers heeft gevolgen. De 
kerk - nu gaat het niet meer over het kerkgebouw- raakt uit zicht. Zeker, de groep mensen die 
jaarlijks hun kerkbijdrage stort, is groter dan het aantal kerkgangers, maar voor jonge en nieuwe 
dorpelingen is de vanZelfsprekendheid van het bijdragen verloren gegaan. Die groepen moeten we 
dus overhalen om mee te dragen aan de kosten van hun kerk. Die is er immers voor alle dorpelingen 
en hun gasten. Daarom de jaarlijkse actie Kerkbalans. 

En nu concreet. Waar gaan de bijdragen heen? Alleen naar onze eigen kerk, de Lambertlis kerk van 
Bingelrade. Hoeveel? Als iedere dorpsgenoot per jaar € 100 bijdraagt, kan het kerkbestuur aan alle 
verplichtingen voldoen. € 100 per jaar is niet veel als je iedere week naar een fitness center of het 
zwembad gaat. Wat kost het lidmaatschap van een tennisvereniging of schaatsclub? Om maar niet te 
spreken wat je moet neertellen voor het bezoek aan een festival. 

€ 25 per kwartaal of € 8 per maand. We zouden U graag willen overhalen dit bedrag te besteden aan 
onze Lambertlis kerk en onze Lambertlis parochie. 
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