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Steun de Raad van Kerken!
Geef een gift aan de Stichting Vrienden van de Raad!
De Raad van Kerken in Nederland zet zich in voor de samenwer-
king tussen de kerken en voor de betrokkenheid van de kerken in 
de samenleving. Ons werk neemt steeds toe, maar onze financiën 
groeien niet mee. U kunt daar iets aan doen. Word een maat van 
de Raad: banknummer 559839 t.n.v. Stichting Vrienden van de 
Raad te Amersfoort.

Een vernieuwd gezicht
Als eindredactie van Oecumenisch Bulletin hebben we de opmaak 
en indeling van dit nummer van ons blad vernieuwd. Door het 
gebruik van kleuren menen we u als lezer een aantrekkelijk blad te 
kunnen aanreiken. We hebben goede afspraken kunnen maken met 
een drukker, zodat we het richtbedrag voor de vrijwillige bijdrage 
niet hoeven aan te passen. Dit nummer is een proefnummer, maar 
we gaan ons best doen u drie keer per jaar het vernieuwde Oecu-
menisch Bulletin te sturen en daarnaast ongeveer twee keer per jaar 
een themanummer. Mocht u behoefte hebben te reageren, dan kan 
dat via: rvk@raadvankerken.nl. De eindredactie
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