Geachte medeparochiaan

AKTIE KERKBALANS

Als medeparochianen houden we samen de kerk in stand. Wij schenken
aandacht aan belangrijke gebeurtenissen in ons leven zoals huwelijk en de
geboorte van een kind. Met de eerste communie en het vormsel worden
onze kinderen begeleid in hun groei naar volwassenheid. Bij een overlijden
is de kerk een plek om elkaar te troosten en onze dierbaren te blijven
herdenken.
In onze Lambertusgemeenschap wordt dit pastorale werk en het
onderhoud van het gebouw gerund samen met 450 vrijwilligers, maar
daarvoor hebben wij uw financiële bijdragen hard nodig. Afgelopen jaren
droegen parochianen die reeds meedoen met de kerkbijdrage gemiddeld
tussen de € 40,- en € 60,- per huishouden per jaar bij, maar alles kan.
Bij deze Aktie Kerkbalans vragen wij u ook (weer) om een bijdrage. Wilt u
daarom het bijgevoegde formulier invullen, ook graag als u niet wilt
bijdragen.
Een van onze vrijwilligers komt het antwoord bij u ophalen.
Mochten wij u niet thuis treffen, dan kunt u het antwoord met eventueel
ingevulde machtigingskaart of contanten bezorgen op de pastorie,
Burg. de Kuyperlaan 1.
Wij willen u erop wijzen dat de parochie een ANBI-instelling is. Dit houdt
in dat uw kerkbijdrage in aanmerking komt voor belastingaftrek als u aan
bepaalde voorwaarden voldoet. Meer informatie hierover kunt u vinden
op de website van de Belastingdienst of u kunt een mailtje sturen naar
lambertus.parochie@planet.nl
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.
Werkgroep Kerkbalans
Geloofsgemeenschap Lambertuskerk in Veghel
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Antwoordcoupon
Ik draag graag bij aan de Geloofsgemeenschap H. Lambertus voor een
bedrag van
€ ………………..

per kwartaal / half jaar / jaar

en wel als volgt:



middels bijgaande machtigingskaart



middels eigen machtiging aan de bank of eenmalige overboeking



contant



draagt niet bij

