
.I
?

rk oarochie
' z TITUS BRANDSMA

Ook de positie van de overige kerken vafl oflze parochie wordt dan weer bekeken. Wij verwachten dat de

kerken van §Tageningen (Eucharistisch centrum), Veenendaal en Ede (co-centra) en mogelijk ook van

Bennekom (nevenkerk) de komende 70 jaar in gebruik kunnen blijven. Uiteraatd zal drtvooÍgenomen

besluit in de komende jaren steeds weer worden gewogen aan de hand van de ontwikkelingen.

\X/e realiseren ons dat dit gebouwenbeleid ingrijpende gevolgen heeft voor alle parochianen.Daarom zal

ook nu weer een werkgroep worden ingesteld met vertegenwoordigers uit de locaties. Deze werkgroep zal

vooral kijken naar de pastorale aspecten bij het sluiten van kerken. De betreffende locaties zullen hier
zeker bij worden bettokken. De mogelijkheid om als lokale geloofsgemeenschap activiteiten te

ondememen blijft belangrijtr<, maar er wordt vooral gestimuleerd om parochiebreed meer samefl te gaan en

sarnen te wetken.

De periode di" *j nu ingaan raakt dus niet alleen de parochianen die hun vertrouwde gebouw vediezen,

maar raakt ons allemaal. Daarom willen wij alle parochianen in dit proces meenemen.

§7ii kunnen ons voorstellen dat dit alles bij u veel vragen oproept. Er zal daarom op alle locaties een

informatiebijeenkomst worden gehoudery §7ij zullen daar het beleid toelichten en we bieden u volop
gelegenheid uwvÍagen te stellen,

Voor die bijeenkomsten zijn de vo§ende data vastgesteld:

Aanvangstijd is steeds 20.00 uur, inloop vanaf L9.30 uur.

Mocht u niet kunnen komen op de avond vooÍ u\r/ eigen locatie, bent u natuudijk van harte welkom op
een andere avond.

Wij hopen veel parochianen op deze bijeenkomsten te ontmoeten.

Met vriendelijke gtoet,

Namens parochiebestuur en pastoÍaal team,

H.W.M. ten Have, pastoor

T.§f.M. Vedinden, vice-voorzitter parochiebestuuÍ

Locatie Doorwerth: maandag 22 iuni Locatie Renkum: donderdas 10 september

Locatie Heelsum: woensdag 24 iunt Locatie Rhenen: dinsdaE 15 septembet

Locatie Lunteren: donderdas 2 iuli Locatie Veenendaal woensdag 16 seotember

Locatie Oosterbeek woensdas 2 september Locatie \ilTaseninsen: woensdas 23 september

Locatie Bennekom: dinsdas 8 september Locatie Ede: donderdas 24 seDtember
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