Kính thưa Đức ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Ông bà
anh chị em,

Kêu Gọi Đóng Góp Duy Trì Giáo
Xứ của Chúng Ta

Nhìn lại năm qua, Giáo
xứ chúng ta đã đối diện
với những thử thách,
nhưng nhờ sự quan
phòng của Thiên Chúa,
lời cầu bầu của Mẹ
Maria, Thánh cả Giuse
và Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam đã hướng dẫn
Giáo Xứ chúng ta một
cách đặc biệt để GX vẫn
còn đủ khả năng để tiếp
tục những sinh hoạt mục
vụ của GX

Qua tờ Mục Vụ tháng 4-6 2018 Ban điều hành chúng con muốn có đôi dòng
tâm sự đến Quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em về những sinh hoạt trong
năm qua. GX đã có những sinh hoạt trọng đại như tổ chức các đại lễ chung
của Giáo xứ, những thánh lễ tại Giáo khu, và những sinh hoạt như: Trại hè,
Cuối Tuần sinh hoạt Cao Niên, Cuối Tuần sinh hoạt Giới Trẻ, ban Giúp lễ,
sinh hoạt của 2 Ca đoàn và Hành hương Banneux. Báo Liên Lạc Cộng Đoàn
được xuất bản định kỳ, Web Site được duy trì và bổ túc với những nội dung
thông tin cần thiết cho việc sinh hoạt GX là những thành qủa thật qúy báu và
khích lệ cho sự sống của giáo xứ.
Tuy nhiên GX cũng gặp rất nhiều khó khăn về tài chánh, và có lẽ quý ông bà,
anh chị em cũng đã hiểu biết nguyên nhân tại sao. Tiền Niên Liễm là nguồn
lợi tức chính của Giáo xứ chỉ thu được trong năm 2017 vừa qua là € 29.000
so với

những năm trước tức là gần €17.000 ít hơn ngân sách do Tòa
Tổng Giám Mục đẵ ấn định. Nhưng thật hạnh phúc và được
nhiều an ủi đó các sinh hoạt của gíao xứ vẫn được duy trì. Tiền
đóng niên liễm giảm trong khi đó sinh hoạt Mục Vụ, các thánh
lễ tại các giáo khu vẫn được duy trì, đó là do những tấm lòng
quý mến và sẵng sàng cộng tác của các Linh Mục Viêt Nam vì
vậy Ban Tài Chánh Giáo xứ cũng đáp trả lại qúy cha những
tốn kém về di chuyển và thời gian quý cha dành ra để phụ giúp
cho các công việc mục vụ. Một phần việc đóng góp bị giảm là
Giáo xứ cũng không nhận được tiền ý lễ (intenties) nơi các giáo
khu. Trong năm qua GX chỉ nhận được tiền quyên lễ (tiền giỏ),
tiền bán ẩm thực, tiền xe, hành hương và trại hè đã đóng góp
trong năm qua là €29.000.-,
Vì Giáo Phận đòi hỏi GX chúng ta tối thiểu là phải có ngân
sách là 75.000.- trong khi đó chúng ta chỉ thu được dưới mức
ấn định nêu trên. Ban Điều Hành Giáo Xứ đã rất lo lắng nên đã
phát động kêu gọi sự trợ giúp của quý vị ân nhân xa gần. Với
tấm lòng hảo tâm, cũng như sự quan tâm duy trì sinh hoạt cho
Giáo xứ, nhiều quý vị ân nhân đã ủng hộ cho quỹ tất cả thêm
€17.500. Ban Điều Hành chúng tôi vô cùng xúc động và thành
thật tri ân quý vị cho sự quảng đại và hy sinh to lớn này.
Như đã nói ở trên, để duy trì cho một giáo xứ ngân qũy Giao
Xứ cần phải có € 75.000 mỗi năm. Đây là sự ấn định của Tổng
Giáo Phận Utrecht. Và kể từ năm 2011 cho đến nay việc sổ
sách chi thu của Giáo Xứ đã được toà Tổng Giám Mục Utrecht
kiểm duyệt. Đồng thời Giáo phận cũng đang xin phép sở thuế
(belastingsdienst) cấp cho Giáo xứ chúng ta bản quyền (ANBI)
để khi quý ông bà anh chị em đóng góp cho giáo xứ và, khi
khai thuế, quý vị sẽ được trả lại chẳng hạn 20 phần trăm cho số
tiền mà quý ông bà đã đóng góp cho GX. Chẳng hạn nếu đóng
góp 100 thì sẽ lấy lại được 20 euro.

Trong thời gian tới Ban Điều Hành sẽ cố gắng phát triển và
bổ túc các sinh hoạt của Giáo Xứ tốt đẹp hơn. Các thánh lễ
định kỳ, việc tâm linh sẽ được sắp xếp và mời quý Cha
khách cùng cộng tác với Mục Tử GX để đáp ứng những nhu
cầu sinh hoạt đạo đức và tâm linh của quý vị. Chúng tôi tha
thiết kêu gọi quý ông bà anh chị em tiếp tục rộng tay đóng
góp và ủng hộ tài chánh để giáo xứ Việt Nam chúng ta có
những điều kiện để tiếp tục phục vụ từng mỗi người trong
Giáo Xứ, tạo thêm nhiều sinh hoạt, giúp cho GX chúng ta
được vững mạnh hơn và thế hệ con cháu chúng ta sẽ ghi nhớ
và biết rằng ông bà cha mẹ của chúng đã rất yêu thương và
đoàn kết xây dựng một Giáo Xứ.
Kính thưa Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Ông Bà Anh
Chị Em,
Qua tờ báo Mục Vụ này, chúng tôi xin bày tỏ đôi nét tâm
tình cần quan tâm đến một Giáo xứ Việt Nam hôm nay. Sau
biến cố 30 tháng 04,1975, hàng triệu người Việt Nam đã liều
mạng tìm đường tự do; hàng triệu người đổ xô ra biển với
niềm hy vọng mong manh được đến bến bờ tự do nào đó ở
phía bên kia bờ đại dương. Hàng trăm ngàn người đã không
được cái may mắn đó, và đã bị chìm trong lòng biển cả mênh
mông. Hàng chục ngàn người khác đã vượt sông, qua rừng
mong sang đến các quốc gia láng giềng, nhưng nhiều người
cũng bỏ thây trong rừng. Cảnh
khổ đau của người dân Việt đã làm rung động lương tâm thế
giới. Một số rất nhỏ trong đó có chúng ta được may mắn đến
được Vương Quốc Hòa Lan. Với hai bàn tay trắng, chưa biết
nói tiếng Hòa Lan, chưa hiểu phong tục tập quán, chưa biết
cách sinh họat của quốc gia đón tiếp chúng ta, nhưng chúng
ta đã cố gắng và nương tựa nhau để vươn lên. Nỗi ưu tư
hàng đầu của người công giáo vẫn là đời sống tâm linh. Họ
cần duy trì đời sống Đức Tin và Văn Hóa đạo đức gia tiên
như khi còn ở quê nhà. Và vì tình thần sống và giữ đạo Giáo
xứ Việt Nam vẫn luôn được duy trì từ năm 1981 cho đến
hôm nay.

Từ đầu năm 2011, cộng đoàn công giáo chúng ta chính thức có
chung một Giáo Xứ Việt Nam. Đây là dấu chỉ của sự trưởng
thành về đức tin và văn hóa và của người Việt Nam chúng ta.
Đã từ lâu Giáo Hội Hoà Lan gặp nhiều khó khăn về tài chánh,
đức tin bị nguội lạnh, nhà thờ vắng vẻ, số giáo dân tham dự các
thánh lễ giảm xuống. Ơn kêu gọi vào đời sống hiến dâng làm
linh mục hầu như không còn hoặc rất ít. Toà Tổng Giám Mục
Utrecht tìm nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề hó khăn này.
Họ vẫn tôn trọng và duy trì các giáo xứ ngoại kiều. Nhưng
trong thời buổi kiệm ước thắt lưng buộc bụng này, họ đòi buộc
các giáo dân ngoại kiều phải tự đóng góp tài chánh và góp công
sức để duy trì giáo xứ riêng của mình.
Giáo xứ Việt Nam chúng ta cũng chung trong số phận đó, phải
tự lực cánh sinh, nên tài chánh là điều cốt yếu, để xây dựng và
duy trì Giáo xứ sống Đức tin, bảo vệ văn hoá, truyền thống tổ
tiên và ngôn ngữ riêng nhằm thăng tiến chung cho chúng ta
bây giờ và cho thế hệ mai sau.
Giáo Hội hoàn vũ hay giáo hội hoăc các cộng đoàn địa phương
phát triển hay bị ngưng đọng là do sự hy sinh, đòan kết của mỗi
người, mỗi nhóm, mỗi cộng đòan. Với ơn gọi, sứ mệnh thiêng
liêng ấy, Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo tại Hòa Lan
chúng ta trong nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm và tiếp tay rất
đắc lực của mọi người qua nhiều cách, mà các việc mục vụ, các
sinh hoạt của Giáo xứ đã mang nhiều ý nghiã và lợi ích cho
nhiều người.
Xin cảm tạ Quí cha, Quý Tu sĩ, Quý Ông bà anh chị em đã
quan tâm đến giáo xứ, và muốn giáo xứ thăng tiến trên nhiều
phương diện, nhất là trong tâm tình, ngôn ngữ và văn hoá
Việtnam. Tất cả mọi thành quả của các sinh hoạt của Giáo xứ
được tiếp tục phát triển chắc chắn tùy thuộc vào sự cộng tác của
tất cả qúy vị. Chúng con tiếp tục mời gọi quý Cha, quý Tu Sĩ,
quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục đóng góp cho Giáo xứ chúng

ta bằng sự tham gia các sinh hoạt, hỗ trợ tài chánh, nhân lực để
sự bảo tồn văn hoá nơi xứ người càng ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhân dịp này chúng tôi BĐH.GX cùng vói Cha tân Quản nhiệm
kính chúc Quý Ông bà anh chị em mùa Phục Sinh luôn được bình
an và tin yêu. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse
và các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn chúc lành, gìn giữ tất cả
Quý ông bà anh chị em luôn an khang, thịnh vượng, và đòan kết
trong yêu thương.

Kính thư,
Đại diện BĐH.
. Nguyễn Hữu Phước
(Thư Ký)

Đã đọc và tham khào
Mục Tử Giáo Xứ
GX.NVCTTĐVN
Lm Phaolô Phạm Đình
Hiện mhm

