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Aan:	  	   	   De	  parochianen	  van	  Heelsum	  en	  Renkum	  

Betreft:	  	   Kerkbalans	  2020	  

Beste	  parochianen	  van	  Heelsum	  en	  Renkum,	  

Laten	  we	  ook	  in	  dit	  nieuwe	  jaar	  moedig	  voorwaarts	  gaan	  om	  onze	  geloofsgemeenschap	  Renkum-‐
Heelsum	  levend	  -‐	  en	  onze	  kerk	  Onze	  Lieve	  Vrouw	  ten	  Hemelopneming	  open	  te	  houden!	  
	  

Dat	  gaat	  niet	  vanzelf,	  we	  moeten	  samen	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  blijven	  steken.	  Dat	  kunnen	  we	  op	  
verschillende	  manieren	  doen:	  laten	  we	  oog	  hebben	  voor	  elkaar,	  mensen	  helpen	  die	  hulp	  nodig	  
hebben,	  samen	  vieren	  en	  de	  beginselen	  van	  ons	  geloof	  uitdragen.	  Laten	  we	  ons	  ook	  inzetten	  voor	  de	  

vorming	  van	  een	  sterke	  gemeenschap.	  Onze	  geloofsgemeenschap	  Renkum-‐Heelsum	  bestaat	  nu	  
anderhalf	  jaar.	  	  	  	  	  	  	  

In	  onze	  nieuwe	  geloofsgemeenschap	  worden	  veel	  taken	  kosteloos	  gedaan	  door	  vrijwilligers.	  Zij	  
organiseren	  cursussen,	  zoals	  Geloven	  Nu,	  wekelijks	  Avondgebed,	  seniorenpastoraat,	  

kinderwoorddienst	  tijdens	  de	  viering,	  begeleiding	  van	  Eerste	  communicantjes	  en	  Vormelingen	  en	  
verzorgen	  Maria	  van	  Renkum-‐bedevaarten	  (afgelopen	  jaar	  waren	  er	  15	  bedevaarten!).	  Voorts	  
verrichten	  zij	  klein	  onderhoud	  aan	  het	  kerkgebouw	  en	  pastorie,	  houden	  het	  park	  Rosarium	  Mariae	  en	  

parkeerterrein	  schoon,	  zetten	  koffie,	  zijn	  koster,	  zingen	  in	  een	  koor,	  maken	  ca.	  1.000	  stukken	  voor	  	  
en	  organiseren	  van	  de	  kerstmarkt,	  enz.	  	  	  

Een	  bekende	  uitdrukking	  is	  ‘alles	  van	  waarde	  is	  weerloos’.	  Dat	  geldt	  ook	  het	  voortbestaan	  van	  onze	  
geloofsgemeenschap	  en	  onze	  bedevaartkerk,	  met	  het	  eeuwenoude	  Mariabeeld.	  Willen	  we	  dat	  de	  

kerk	  behouden	  blijft,	  dan	  zullen	  we	  samen	  moeten	  tonen	  dat	  we	  het	  voortbestaan	  waard	  zijn.	  
Hiervoor	  zijn	  voldoende	  financiële	  middelen	  nodig.	  We	  zullen	  met	  ons	  allen	  bereid	  moeten	  zijn	  om	  
bij	  te	  dragen	  aan	  de	  actie	  Kerkbalans.	  Daarom	  roepen	  wij	  iedereen	  op	  om	  mee	  te	  doen,	  ook	  al	  komt	  

u	  zelden	  of	  nooit	  in	  de	  kerk,	  maar	  wilt	  u	  wel	  dat	  het	  beeldbepalende	  kerkgebouw	  behouden	  blijft.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Heeft	  u	  bijgedragen	  in	  2019,	  dan	  zijn	  wij	  u	  daar	  zeer	  dankbaar	  voor.	  Voor	  2020	  vragen	  we	  aan	  
iedereen	  om	  een	  bijdrage	  over	  te	  maken	  op	  rekeningnummer	  NL40	  RABO	  0113	  9881	  09	  t.n.v.	  
parochie	  zalige	  Titus	  Brandsma.	  Vermeld	  op	  uw	  overschrijving	  a.u.b.	  de	  relatiecode	  die	  u	  bovenaan	  

de	  brief	  van	  het	  parochiebestuur	  vindt.	  Uw	  bijdrage	  wordt	  dan	  geboekt	  op	  naam	  van	  onze	  
geloofsgemeenschap.	  U	  kunt	  uw	  Kerkbijdrage	  ook	  in	  een	  gesloten	  envelop	  afgeven	  aan	  de	  pastorie	  
(met	  vermelding	  van:	  Kerkbalans,	  uw	  naam	  en	  relatiecode).	  	  

	  
Met	  hartelijke	  dank	  en	  vriendelijke	  groet,	  
De	  locatieraad	  van	  Renkum-‐Heelsum	  
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