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  Februari 2021

Geachte medeparochiaan,                                                                 

Met deze brief sluit de locatieraad van Katholiek Ede - Lunteren zich bij de oproep van het bestuur van 
de Zalige Titus Brandsma Parochie aan voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2021.

Onze geloofsgemeenschap is een zeer levendige en actieve gemeenschap met gemotiveerde vrijwil-
ligers en parochianen.
Ons belangrijkste doel is samen vieren. Niet alleen op zondag, maar ook dinsdag- en woensdagmorgen 
is de ontmoeting in onze kerk iets waar velen naar uitzien en aan deelnemen.

Door corona hebben we velen van u het afgelopen jaar gemist. Er waren geruime tijd geen vieringen 
mogelijk of vieringen met een zeer beperkt aantal gelovigen. Ook de vieringen rondom Sint Maarten 
en de Kerstmissen werden node gemist.  Het samenzijn onder het genot van een kop koffie na de 
vieringen kwam helaas te vervallen. Er was géén “ Geloven nu “ en er waren geen seniorenmiddagen. 
Wellicht heeft u het afgelopen jaar dierbaren moeten missen door corona of om andere redenen. Wij 
wensen u veel sterkte toe. 

Wie we ook missen is onze pastor Hans Lucassen. We gunnen hem zijn pensioen van harte, toch is zijn 
afwezigheid voelbaar.

Financieel was het voor onze kerk een totaal ander jaar. We hopen op uw bijdrage voor de Actie Kerk-
balans 2021. Uw giften zijn nodig. Onder andere om vrijwilligers te kunnen toerusten voor hun mooie 
en intensieve taak en voor het broodnodige onderhoud aan onze kerk. Denkt u bij dit laatste aan  
het schilderwerk, gelden voor het aanleggen van de binnentuin en het verbeteren van de asfaltering 
rondom de kerk. Zoals u wellicht begrijpt: wij kunnen niet zonder uw steun.

Wij verzoeken u om uw bijdrage over te maken op NL 40RABO 0113988109 t.n.v. R.K. parochie Zalige 
Titus Brandsma o.v.v. de relatiecode die bovenaan de brief van de parochie staat. Uw gift wordt dan 
geregistreerd onder onze  geloofsgemeenschap. U mag ook uw bijdrage afgeven aan de pastorie in een 
gesloten envelop met de relatiecode erbij aangegeven.

Met vriendelijke groet,

Locatieraad Katholiek Ede - Lunteren


