
 

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen 

Draag bij aan uw kerk 

Ongeveer de helft van de parochianen doet mee aan de actie Kerkbalans en betaalt jaarlijks een bijdrage. 
We willen graag het financiële draagvlak behouden en het liefst verbreden. Wij vragen u dan ook om in 2023 
(weer) bij te dragen. 

Mogen we op uw financiële steun rekenen? We zien uw toezegging, zo mogelijk graag met een incassomach-
tiging, tegemoet in de brievenbus van de pastorie Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward. Een scan van het inge-
vulde formulier mailen naar kerkbalansztb@ziggo.nl mag ook. 

Meerjarige incassomachtiging 

De meeste parochianen hebben voor hun bijdrage een meerjarige incasso-
machtiging afgegeven. U helpt ons zeer met het invullen van onderstaande 
meerjarige incassomachtiging. Wij hoeven u dan niet ieder jaar te benade-
ren en incasseren uw bijdrage automatisch jaarlijks, halfjaarlijks, per kwar-
taal of maandelijks. Dat scheelt ons veel werk en we hoeven geen beroep 
te doen op vrijwilligers om langs de deuren te gaan. 

Zelf overmaken 

U mag uw bijdrage uiteraard zelf overmaken op het bankrekeningnummer 
NL76 RABO 03721 12 900 te name van Heilige Titus Brandsmaparochie  
locatie Workum en onder vermelding van “Kerkbalans” plus uw naam en 
adres. 

 

Toezegging bijdrage voor de Heilige Titus Brandsmaparochie, 
locatie Heilige Werenfridus Workum 

Ondergetekende is bereid een bijdrage van €____________ per jaar/per halfjaar/per kwartaal/per maand 
(omcirkelen wat van toepassing is) te betalen voor het werk van de Heilige Titus Brandsmaparochie, locatie 
Bolsward. 

Het toegezegde bedrag zal per periode: 

 mogen worden geïncasseerd door de parochie van: 
 IBAN  ten name van:  

      door mij zelf worden overgemaakt op bankrekening NL96 RABO 03087 05 483 (Heilige Titus Brandsma-
parochie locatie Bolsward) 

(s.v.p. uw keuze aankruisen) 

Administratienummer:  

Naam:  

Straat en huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

E-mailadres:  
 
Plaats en datum  

 
 Handtekening:  

 

Het onderste deel van dit formulier kunt u inleveren bij of opsturen naar Annelies IJntema, Stedsfinne 18, 8711 GH Workum. U kunt het 
ook mailen naar het mailadres kerkbalansztb@ziggo.nl..  

Het bovenste deel van dit formulier kunt u bewaren voor uw eigen administratie. Op de achterzijde daarvan vindt u een aantal gegevens 
waarbij u ook het toegezegde bedrag nog kunt vermelden.  



 
 

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen 

Bijdrage Actie Kerkbalans locatie Heilige Werenfridus Workum 

(om te bewaren bij uw eigen administratie) 

Ik heb een bijdrage toegezegd van €____________ per maand/kwartaal/halfjaar/jaar. 

Hebt u een doorlopende meerjarige incassomachtiging afgegeven dan worden de bijdragen tegen het einde 
van de vermelde periode geïncasseerd. De jaarlijkse bijdrage rond 30 juni. 

Incassant ID van de parochie: NL05ZZZ302696441793 
Bankrekeningnummer:  NL90 RABO 01555 91 479 
Machtigingskenmerk:  FRA<laatste 9 cijfers van uw bankrekeningnummer> 
 

Maakt u de bijdrage zelf over dan zien we het toegezegde bedrag graag aan het einde van elke periode tege-
moet op de bankrekening van uw locatie: NL76 RABO 03721 12 900. 

Wilt u meer weten over de (volledige) aftrekbaarheid van de bijdrage op de aangifte inkomstenbelasting dan 
verwijzen we u graag naar de informatie over de Overeenkomst Periodieke Gift in geld op de website van de 
Belastingdienst of op www.kerkbalans.nl . 

Bedankt voor uw bijdrage ! 


