F.A.Q.
Waarom kerkbalans?
De parochies in Nederland hebben geen andere inkomstenbron
dan dat wat mensen schenken. Veel parochies, ook de onze, hebben ook inkomsten uit het vermogen. Dat is echter lang niet genoeg om alle kosten te dragen. Rond driekwart van de jaarlijkse kosten moet uit bijdragen van parochianen komen. Daarom kerkbalans.
Waar gaat het geld heen?
In onze parochie wordt het geld per locatie verzameld. Ook als u gebruik maakt van de
automatische incasso. Uiteraard dragen de locaties de gezamenlijke kosten samen.
Wat wordt er van het geld betaald?
De kosten aan het onderhoud en het gebruik van de gebouwen, de kosten van het pastoraat, het diaconale werk (o.a. ziekenbezoek en deels de diaconaal opbouwwerker),
activiteiten in het kader van de gastvrijheid en geloofsvorming van kinderen en jongeren en zoveel meer!
Zijn er richtbedragen?
Geven staat vrij, maar zonder giften kunnen we niet. Wie bij een sport vereniging zit
betaalt al snel tussen €15,00 en €20,00 per maand per persoon. Wij rekenen als parochie met huishoudens. Er wordt dan wel gezegd dat 1% van het netto inkomen gewoon
zou zijn om aan de kerk te geven. Voor ons geldt: elke bijdrage is belangrijk en maakt
hoe dan ook een positief verschil.
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Beste medeparochiaan, doet u mee ?

name op het vlak van de armoede bestrijding, maar dat is lang niet het enige. Dat
Het gaat goed met onze parochie! Natuurwe elke zaterdagavond en/of zondag in
lijk zijn er zorgen. U weet dat we bezig zijn
elke locatie kunnen vieren is niet vanzelfom met name de kostenlast van onze kerksprekend. Maar het lukt door inzet van
gebouwen te verlagen. Niet door bij de
velen. Het gaat goed!
pakken neer te zitten, maar door werk te
maken van een meer diaconale geloofsge- Mag het een onsje meer zijn? Wat ons
meenschap. We willen nog meer dan nu
betreft wel. Als parochie en locaties willen
actief betrokken zijn op de samenleving
we graag nog meer betekenen dan we nu
waar we deel vanuit maken. Daar passen
al doen.
we onze gebouwen op aan. Wat soms ver- Daar zit ook een financiële kant aan. Het
koop betekent, maar ook het verwerven
ziet er naar uit dat we na 2017 de financiën
van nieuwe plekken om dienstbaar te zijn. blijvend in orde zullen hebben. Het lek is
Plaatsen om samen te komen en mensen
gedicht! Maar om dat zo te houden blijven
te ontmoeten. Waar we liturgie kunnen
er inkomsten nodig. Daarom ook aan u:
vieren en God al dankend vragen om zijn
mag het, als het kan, een onsje meer zijn?
zegen over iedere mens zonder uitzondeAlvast bedankt,
ring. Immers: geloof en kerk verbinden!
Uw parochiebeHet gaat goed met de parochie omdat er al stuur
zoveel gebeurt. Met elkaar en met hulp
van velen zijn we al enorm actief. En we
zijn niet van plan dat te minderen. Met

Bericht van uw locatieraad:
Het parochiebestuur doet een beroep op ons allen om de
parochie financieel te ondersteunen. Uw bijdrage maakt
heel veel mogelijk!
Onze belangrijkste inzamelactie is de jaarlijkse Kerkbalans.
Iedere locatie draagt daar zelf zorg voor. En profiteert ook
zelf van het opgehaalde bedrag. Graag willen we gebruik
gaan maken van automatische incasso’s. Dat is voor zowel u
als voor de parochieadministratie gemakkelijker. U kunt natuurlijk blijven kiezen om zelf een bedrag over te maken
(NL96 RABO 0371 5007 61 o.v.v. kerkbalans 2017) of in
cash te schenken.

Informatie

Toezegging bijdrage

SEPA machtiging

en eventueel doorlopende SEPA machtiging Euro incasso.

Indien u ons een machtiging verleent om de bijdrage te incasseren van uw
bankrekening dan zijn de
volgende gegevens voor u
van belang.
Incassant: Zalige Titus
Brandsparochie t.b.v NicoWe vragen u het formulier hiernaast in te vullen. Er zal ielaas van Tolentijnkerk Witmand van de parochie langskomen om het op te halen, maar
marsum
het is ook mogelijk het toe te sturen of in de brievenbus van
IBANbankrekeningnummer
‘t Arkje (Arumerweg 89) te doen.
De SEPA machtiging en toegezegde bijdrage is tot wederop- NL90 RABO 0155 5914 79
zegging. U kunt dit altijd wijzigen.
IncassantID:
Zie kerkbalans.nl/schenkcalculator voor de mogelijkheden
NL05ZZZ302696441793
van belastingaftrek (wat daar staat geldt ook voor onze kerk)
Toegezegd bedrag:
of neem contact met ons op.

Uw bijdrage maakt verschil. Het veelzijdige pastorale werk
en onze liefdadigheid worden ermee ondersteund. Maar
denk ook aan de kosten voor onze huisvesting. Mogelijk
gaan we in de komende jaren verhuizen. Daarover is nog
niets concreets te zeggen. Hoe dan ook: onderhoud, verwarming en elektriciteit worden niet gratis.
We rekenen op uw steun en danken u vast heel hartelijk
voor uw bijdrage.
Namens de locatieraad,
Mevr. I. Slagman, budgethouder
p/a Arumerweg 89
8748 AC Witmarsum
parochie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward
www.zaligetitusparochie.nl

(doorlopend meerjarig tot wederopzegging of wijziging)
Ondergetekende;
(naam ) …………………………………………………………………...........................
(adres/plaats).…………………………………………………………………………………
zegt een jaarlijkse financiële bijdrage toe voor de Actie Kerkbalans en machtigt het parochiebestuur om via een doorlopende machtiging de bijdrage te incasseren ten laste
van de bankrekening van ondergetekende als volgt:
0

per maand

12 termijnen van

€ ……………….............

incasso tegen het einde van iedere maand

0

per kwartaal 4 termijnen van

€ ……………….. ...........

incasso tegen het einde van ieder kwartaal

0

per halfjaar

2 termijnen van

€ ……………….. ...........

incasso tegen het einde van ieder halfjaar

0

per jaar

1 termijn van

€ ……………….. ...........

incasso rond 30 juni

€







per maand
per kwartaal
per halfjaar
per jaar
anders

De incasso vindt plaats volgens de aangegeven planning. Datum van de verleende machtiging:
(de bij de handtekening vermelde datum)

0

anders (bijv. bijdrage zelf overmaken)

€ …………………..........

overboeking(en) rond: ...............................................................

Uw IBAN (bankrekeningnummer): ……………………………………………………………….…….
Plaats: ………………………….....

Datum: ………………………..........

Handtekening: ………………………..
Deze bladzijde ontvangen we graag volledig ingevuld en getekend retour.

U droeg vorig jaar bij:

€

per

