
“Kerkbalans is voor elke kerkganger heel belangrijk” 
 
Tientallen vrijwilligers binnen onze parochie zorgen ervoor dat elke euro die binnenkomt uit de Actie 
Kerkbalans goed wordt besteed. Op onze website leggen ze uit hoe dat gebeurt. Dit keer met Betsy 
Rouwhorst (78). Zij is lid van het parochiekoor Hoogland en zij is ook algemeen bestuurslid van dit 
koor. 
 
Wat houdt je werk precies voor onze parochie in? 
“Mijn rol is dat ik bestuurslid ben van het parochiekoor Hoogland. Ik overleg regelmatig met een 
aantal koorleden en bestuursleden als er wat moet gebeuren.” 
 
Waarom is deze functie belangrijk voor de parochie en de parochianen? 
“Mijn functie is belangrijk, omdat ik met andere bestuursleden het samenkomen en ontmoeten van 
dit koor gewoon belangrijk vindt voor de geloofsgemeenschap Sint Martinus.” 
 
Waarom is de Actie Kerkbalans belangrijk voor jouw werk? 
“Dit is heel erg belangrijk voor ons, want als er geen geld meer binnenkomt dan staat het 
voortbestaan van ons koor onder druk. Maar ook dat het salaris van onze dirigent niet meer betaald 
kan worden. Maar wat denk je van alle attributen die er nodig zijn om een sfeervolle viering te 
organiseren voor ons koor en de aanwezige kerkgangers. En dan heb ik nog niet over onze 
verwarming. Ik hoop dan ook dat de mensen daar vrijgevig voor willen zijn.” 
 
Wat zou je méér kunnen en willen doen als daarvoor meer geld beschikbaar zou zijn? 
“Ik vind dit een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik ben bereid om vele dingen te doen die nodig 
zijn, als dat belangrijk is. Zonder de komende kerkbalans zouden we ook niet meer nieuwe 
bladmuziek kunnen bestellen. Bladmuziek is sowieso belangrijk voor ons en andere koren. Zonder 
kunnen we onze liederen ook niet meer goed zingen. Ik zou dan ook mijn toezegging aan De 
Kerkbalans willen geven. Kerkbalans is voor elke kerkganger heel belangrijk.”   
 

 


