
 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: Grote Dijlakker 7, 8701 KV  Bolsward 

Adres locatie Witmarsum: Arumerweg 89, 8748 AC Witmarsum 

Bankrekening locatie Witmarsum: NL96 RABO 03715 00 761 

 

Samen zijn we van betekenis voor de Zalige Titus Brandsmaparochie, 

locatie Heilige Nicolaas van Tolentijn Witmarsum 
 

Witmarsum, januari 2020 

 

Beste medeparochiaan, 

 

Als kerkgemeenschap willen we een plek zijn waar iedereen terecht kan. Een plek om elkaar te ontmoeten en iets 

voor elkaar te betekenen, in en buiten het kerkgebouw. Om dit mogelijk te maken, vragen we onze parochianen 

ieder jaar om een financiële bijdrage. Met voldoende financiële middelen kan het pastorale en diaconale team, 

bijgestaan door vele vrijwilligers, zijn werk blijven doen. En we kunnen de gebouwen onderhouden.   

 

Een betekenisvol 2020 

We willen ook het komende jaar zowel pastoraal als diaconaal van betekenis zijn. We staan voor een aantal uitdagingen 

voor wat betreft de huisvesting van onze locatie ten behoeve van vieringen en samenkomsten. Samen met het 

parochiebestuur denken we na over de invulling van de ruimten die voor ons beschikbaar zullen blijven of komen. Ook 

willen we ons in de nabije toekomst nog meer gaan richten op het diaconale werk binnen onze locatie. We hopen op die 

manier van betekenis te kunnen zijn voor mensen die dat nodig hebben binnen onze samenleving. Voor de huisvesting 

en inrichting is geld gereserveerd, maar we zullen jaarlijks ook de nodige middelen bijeen moeten brengen om te kunnen 

blijven vieren en werken binnen onze locatie. 

 

Wij kennen u als medeparochiaan van onze Heilige Nicolaas van Tolentijn locatie. Geeft u om de kerk, geef dan voor 

uw kerk ! Alle bedragen, groot en klein helpen. Op bijgaand formulier kunt u aangeven of en hoeveel u geeft, 

bijvoorbeeld een vast bedrag per maand. Ook kunt u een machtiging geven voor automatisch incasso. Dat scheelt 

ons veel werk. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Juist in een 

samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap 

waar mensen welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. 

 

 

Wij danken u hartelijk voor uw steun! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Parochiebestuur en 

Locatieraad Witmarsum

 


