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Actie Kerkbalans 2019  

                               

Geef voor je Kerk  

Bennekom, januari 2019  

Geachte medeparochiaan,  
  
Met deze brief sluit de locatieraad van de geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina zich aan 
bij de oproep voor een bijdrage aan de Actie Kerkbalans van het bestuur van de R.K. Zalige 
Titus Brandsma Parochie en willen wij de noodzaak hiervan, ook voor onze 
geloofsgemeenschap, extra bij u onder de aandacht brengen en bijzonder aanbevelen.   
  
De Bennekomse geloofsgemeenschap is een zeer levendige en actieve 
geloofsgemeenschap met veel gemotiveerde vrijwilligers. Binnen deze geloofsgemeenschap 
zijn het afgelopen jaar ook weer vele activiteiten georganiseerd. In de eerste plaats is dat 
uiteraard de wekelijkse viering op zondagmorgen. Daarnaast zijn er vele kringen, 
gespreksgroepen en het seniorenpastoraat actief en hebben we een betrokken 
jongerengroep.   
  
Bovendien wil deze geloofsgemeenschap zich steeds meer in gaan zetten voor de 
behoeftige medemens via bezoeken, ondersteuning, een luisterend oor en een open hart. 
Ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel. De kerk is al enige tijd een fairtrade kerk: we 
vangen ons hemelwater op en we hebben plannen om onze kerktuin mee te laten nemen in 
de “Bloemrijk Bennekom” initiatieven.  
  
U begrijpt dat wij al deze activiteiten niet kunnen organiseren zonder financiële middelen. Uw 
financiële steun voor de instandhouding van de R.K. Zalige Titus Brandsma Parochie en 
onze levendige geloofsgemeenschap in Bennekom in het bijzonder is onontbeerlijk. Niet 
alleen voor het behoud van al die activiteiten maar ook voor het noodzakelijke onderhoud 
aan de gebouwen.  
  
Bij deze brief is een formulier gevoegd waar u uw toezegging voor de Actie Kerkbalans kunt 
invullen. De retourenvelop zal weer bij u worden opgehaald of u kunt deze afleveren op het 
daarop vermelde adres.   
Wij verzoeken uw bijdrage dan over te maken op NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Zalige 
Titus Brandsma Parochie, met vermelding van de relatiecode die vermeld staat boven aan 
de brief van de parochie. Uw gift wordt dan geregistreerd onder onze geloofsgemeenschap.   
  
Met vriendelijke groet,   
  
  
  
Peter Wijngaard 
(voorzitter locatieraad)  
  

	   
	   
	   

	   

	   

	  
	  
	  

	  

	  

adres:	  Maria	  Virgo	  Regina	  –	  Heelsumseweg	  1	  –	  6721	  GP	  Bennekom	  e-‐mail:	  secretariaat@rkkerkbennekom.nl	  
internet:	  www.rkkerkbennekom.nl	  

Actie Kerkbalans 2020 
Geef voor je Kerk 

Bennekom, januari 2020 

Beste medeparochiaan, 
 
De locatieraad van de geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina sluit zich hierbij graag aan 
bij de oproep van het bestuur van onze parochie zalige Titus Brandsma om een bijdrage aan 
de Actie Kerkbalans 2020. 
De noodzaak hiervan willen wij bij u, als lid van onze geloofsgemeenschap, extra onder de 
aandacht brengen. We bevelen Kerkbalans bijzonder bij u aan. 
 
De Bennekomse geloofsgemeenschap is een zeer levendige en actieve geloofsgemeen-
schap met veel gemotiveerde vrijwilligers. Binnen deze geloofsgemeenschap zijn het afgelo-
pen jaar ook weer vele activiteiten georganiseerd. In de eerste plaats is dat uiteraard de we-
kelijkse viering op zondagmorgen. Daarnaast zijn er vele kringen, gespreksgroepen en het 
seniorenpastoraat actief en hebben we een betrokken jongerengroep. Een compilatie van de 
activiteiten van het afgelopen jaar vindt u in het bijgevoegde sociaal jaarverslag. 
 
Onze geloofsgemeenschap wil zich opnieuw meer gaan inzetten voor de medemens. Maar 
in het jaar 2020 willen we ook de Parochiezaal gaan uitbreiden. En zal de tuin een nieuwe 
functie krijgen als bezinningstuin, met veel fraaie bloemen en planten in het kader van 
Bloemrijk Bennekom. Wilt u op de hoogte worden gehouden van het nieuws, overweeg dan 
om u te abonneren op de elektronische nieuwsbrief, zie ommezijde van deze brief. 
 
U begrijpt dat wij al deze activiteiten niet kunnen organiseren zonder financiële middelen. Uw 
financiële steun voor de instandhouding van de parochie zalige Titus Brandsma en onze 
levendige geloofsgemeenschap in Bennekom in het bijzonder is onontbeerlijk. Niet alleen 
voor het behoud van al die activiteiten maar ook voor het noodzakelijke onderhoud aan de 
gebouwen. 
 
Bij deze brief is een formulier gevoegd waarin u uw toezegging voor Kerkbalans kunt invul-
len. De retour envelop zal weer bij u worden opgehaald, of u kunt deze afleveren op het 
daarop vermelde adres.  
Wij verzoeken u uw bijdrage over te maken op NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. parochie 
zalige Titus Brandsma, met vermelding van de relatiecode die vermeld staat boven aan de 
brief van de parochie, uw gift wordt dan geregistreerd onder onze geloofsgemeenschap.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Peter Wijngaard, voorzitter Locatieraad  
 
Contact personen voor de Actie Kerkbalans: 
Arend Jan Nell   arendjan.nell@gmail.com   0318-430988 
Klaas van der Meulen klaas@verbelco.nl    0318-430455 
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Digitale nieuwsbrief, HET middel om op de hoogte te blijven 
  

 
 
Een paar keer per maand wordt Katholiek Bennekom Nieuws, onze digitale nieuwsbrief, per 
e-mail verzonden. De nieuwsbrief wordt met name gebruikt om actuele zaken, die spelen in 
en rondom onze geloofsgemeenschap, snel onder de aandacht te brengen. 
 
Bijvoorbeeld berichten van overlijden, belangrijke kanselmededelingen, de preek van de 
week, het thema van de viering voor komende zondag, wijzigingen in de aanvangstijd van 
vieringen of verandering van collectedoelen. Ook wordt in de nieuwsbrief geattendeerd op 
interessante bijeenkomsten, op recent gepubliceerde achtergrondinformatie m.b.t. kerk en 
wereld, etc.  
 
Katholiek Bennekom Nieuws is een krachtig en snel middel om informatie te verspreiden 
over wat er op dit moment speelt in onze geloofsgemeenschap. Voor een optimale nieuws-
voorziening zouden eigenlijk alle leden van de gemeenschap de nieuwsbrief moeten krijgen, 
maar helaas is nog lang niet iedereen geabonneerd. Dat kan beter: de nieuwsbrief kost U 
niets en om die te proberen hoeft U alleen Uw naam en e-mailadres achter te laten op onze 
website: 
 

www.rkkerkbennekom.nl/informatie/nieuwsbrief/ 
 
Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden conform de AVG. Desgewenst kan het 
ontvangen van de nieuwsbrief op elk willekeurig moment weer worden stopgezet. 


