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z TITUS BRANDSMA
rk parochie

Aan:   de parochianen van Heelsum en Renkum

Betreft:  Kerkbalans 2021

Beste medeparochianen,

Het is voor velen van ons een moeilijke en onzekere  tijd. Al sinds begin maart 2020 gooide het 
coronavirus al onze zekerheden, plannen en voornemens  omver. In het najaar 2020 kwam de tweede 
golf er overheen. Velen van ons hebben de handen vol om goed voor zich zelf zorgen, maar we moeten 
ook omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar is een heel belangrijk aspect van samen kerk zijn. We  
moeten dan ook samen moedig voorwaarts blijven gaan om onze geloofsgemeenschap levend en open 
te houden. Dat kunnen we doen op verschillende manieren: door oog te hebben voor elkaar,  mensen 
te helpen die hulp nodig hebben, samen te vieren, het uitdragen van de beginselen van ons geloof én 
door gemeenschapsvorming, maar zeker ook door een financiële bijdrage te leveren.

We zien, juist in deze tijd, in onze geloofsgemeenschap veel creativiteit en veerkracht. Veel  taken  
worden in onze geloofsgemeenschap kosteloos gedaan door vrijwilligers. Zij organiseren cursussen,  
het wekelijks  avondgebed, seniorenpastoraat, de kinderwoorddiensten, begeleiding van eerste 
communicantjes en vormelingen en organiseren bedevaarten. Voorts verrichten zij klein onderhoud 
aan het kerkgebouw en de pastorie. De kerk, het park Rosarium Mariae en het parkeerterrein worden 
schoon gehouden. Verder zetten vrijwilligers koffie, zijn koster, zingen in een koor enzovoorts. 

Tegelijkertijd komt er ook  minder geld binnen. Er is sinds maart  2020 niet meer op de vertrouwde 
manier gecollecteerd. Juist nu komt het er op aan om de inkomsten op peil te houden.  Niet alleen 
om de bovengenoemde activiteiten te kunnen blijven doen, maar ook om  mensen de pastorale en/of 
diaconale hulp te verlenen  die ze nodig hebben.

Willen wij onze geloofsgemeenschap behouden, dan zullen we samen moeten aan tonen dat we het 
voortbestaan waard zijn.  Hiervoor zijn voldoende financiële middelen nodig. Daarom roepen wij 
iedereen op om mee te doen aan de actie Kerkbalans, hopelijk met een extra donatie voor het wegvallen 
van de inkomsten.           

U kunt uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2021 overmaken op NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v.  parochie  
zalige  Titus  Brandsma , onder vermelding van de relatiecode bovenaan deze brief. Uw  gift wordt dan 
geregistreerd onder onze geloofsgemeenschap.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

De locatieraad van Renkum-Heelsum 


