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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 fi nanciën 
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.

Vrijwillige bijdrage van harte welkom!
Alle ontvangers van het Oecumenisch Bulletin hebben een accept-
giro ontvangen met het verzoek om € 12,50 over te maken. Vele 
lezers hebben aan de wens voldaan en zelfs meer overgemaakt. 
Maar een substantieel deel van de abonnees heeft nog niet 
gereageerd. Zouden die lezers die het aangaat, dat alsnog willen 
overwegen? Giro 559839 o.v.v. Oecumenisch Bulletin 2008.
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