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Beste	  medeparochiaan,	  	  

	  
De	  locatieraad	  Rhenen	  sluit	  zich	  hierbij	  graag	  aan	  bij	  de	  oproep	  van	  het	  bestuur	  van	  onze	  parochie	  
zalige	  Titus	  Brandsma	  om	  uw	  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.	  

Waarom?	  Onze	  geloofsgemeenschap	  heeft	  reden	  om	  dankbaar	  en	  trots	  te	  zijn.	  Trots	  op	  onze	  
vrijwilligers	  die	  de	  vieringen	  en	  zoveel	  andere	  activiteiten	  in	  en	  rond	  onze	  Gedachteniskerk	  mogelijk	  
maken.	  Dankbaar	  voor	  het	  feit,	  dat	  onze	  kerk	  al	  60	  jaar	  bestaat	  en	  dat	  we	  ons	  inzetten	  voor	  het	  
behoud	  ervan.	  Dit	  is	  een	  zware	  opgave.	  Waar	  leven	  en	  geloof	  is,	  is	  hoop.	  En	  wat	  we	  in	  elk	  geval	  
moeten	  behouden,	  is	  ons	  geloof	  –	  hoe	  de	  toekomst	  er	  ook	  uit	  mag	  zien.	  

Onze	  geloofsgemeenschap	  heeft	  een	  bezoekgroep	  die	  langs	  gaat	  bij	  parochianen	  op	  hogere	  leeftijd.	  
We	  nemen	  deel	  aan	  het	  Maatjesproject	  van	  de	  gemeente	  om	  mensen	  in	  staat	  te	  stellen	  langer	  en	  
beter	  zelfstandig	  te	  blijven	  wonen.	  We	  zetten	  ons	  samen	  in	  voor	  Karinde	  Childlove.	  We	  organiseren	  
een	  vastenmaaltijd	  voor	  ieder	  die	  wil	  aanschuiven,	  en	  doneren	  geld	  voor	  de	  wederopbouw	  van	  
Nepalese	  dorpen.	  Zomaar	  een	  greep	  uit	  de	  activiteiten	  van	  onze	  geloofsgemeenschap.	  

Op	  6	  oktober	  2019	  hebben	  we	  de	  60e	  verjaardag	  van	  de	  inwijding	  van	  de	  Gedachteniskerk	  feestelijk	  
gevierd.	  We	  zijn	  ons	  ervan	  bewust	  dat	  onze	  kerk,	  zoals	  de	  naam	  al	  aangeeft,	  in	  de	  eerste	  plaats	  een	  
nationaal	  gedachtenismonument	  aan	  de	  Grebbe	  is,	  en	  in	  de	  tweede	  plaats	  het	  kerkgebouw	  van	  
rooms-‐katholiek	  Rhenen.	  In	  deze	  dubbele	  functie	  ligt	  mogelijk	  een	  kans	  voor	  de	  toekomst.	  

Uw	  financiële	  steun	  voor	  de	  instandhouding	  van	  de	  R.K.	  parochie	  zalige	  Titus	  Brandsma	  en	  om	  ons	  
geloof	  te	  kunnen	  belijden	  en	  beleven,	  is	  onontbeerlijk.	  	  

Wij	  verzoeken	  u	  daarom	  uw	  bijdrage	  over	  te	  maken	  op	  rekening	  NL40	  RABO	  0113	  9881	  09	  t.n.v.	  
parochie	  zalige	  Titus	  Brandsma,	  met	  vermelding	  van	  de	  relatiecode	  die	  vermeld	  staat	  bovenaan	  de	  
brief	  van	  de	  parochie.	  Uw	  gift	  wordt	  dan	  geregistreerd	  onder	  onze	  geloofsgemeenschap.	  	  	  	  

Met	  dank	  en	  vriendelijke	  groet,	  	  

Locatieraad	  Rhenen	  
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