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Beste	  medeparochiaan,	  	  

	  
De	  locatieraad	  van	  Katholiek	  Ede	  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.	  

Waarom?	  De	  Edese	  geloofsgemeenschap	  is	  een	  zeer	  levendige	  en	  actieve	  geloofsgemeenschap	  met	  
veel	  gemotiveerde	  vrijwilligers.	  Binnen	  deze	  geloofsgemeenschap	  zijn	  het	  afgelopen	  jaar	  ook	  weer	  
veel	  activiteiten	  georganiseerd.	  In	  de	  eerste	  plaats	  is	  dat	  uiteraard	  de	  wekelijkse	  viering	  op	  
zondagmorgen.	  Daarnaast	  zijn	  er	  vele	  kringen,	  gespreksgroepen,	  oudermiddagen	  en	  vieringen	  op	  
dinsdag-‐	  en	  woensdagochtend.	  

U	  begrijpt	  dat	  wij	  al	  deze	  activiteiten	  niet	  kunnen	  organiseren	  zonder	  financiële	  middelen.	  Uw	  
financiële	  steun	  voor	  de	  instandhouding	  van	  de	  R.K.	  parochie	  zalige	  Titus	  Brandsma	  en	  onze	  
levendige	  geloofsgemeenschap	  in	  Ede	  in	  het	  bijzonder	  is	  onontbeerlijk.	  Niet	  alleen	  voor	  het	  behoud	  
van	  al	  die	  activiteiten,	  maar	  ook	  voor	  het	  noodzakelijke	  onderhoud	  aan	  de	  gebouwen.	  	  

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.	  U	  mag	  ook	  
uw	  kerkbijdrage	  afgeven	  aan	  de	  pastorie	  in	  een	  gesloten	  envelop,	  met	  vermelding	  van	  ‘Kerkbalans’,	  
uw	  naam	  en	  relatiecode.	  	  	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  	  

	  	  

Ria	  Harmens,	  Locatieraad	  	  
	  
Contact	  personen	  voor	  de	  Actie	  Kerkbalans:	  	  
Mark	  Dees,	  Ria	  Harmens:	  locatieraad@katholiekede.nl	  
	  

Correspondentieadres:	  Geloofsgemeenschap	  Katholiek	  Ede,	  Stationsweg	  112,	  6711	  PZ	  EDE	  
tel.	  0318	  –	  61	  06	  92	  
	  
	  


