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Vlijmen,
Betreft:

januari 2022
Actie Kerkbalans

Geachte parochiaan1,
Wist u dat parochies in hun bestaan bijna geheel afhankelijk zijn van financiële bijdragen van hun
parochianen? Kerken/parochies ontvangen namelijk geen subsidie. Wij willen er als kerk graag zijn op
belangrijke momenten in uw leven en om dat mogelijk te maken is uw financiële steun hard nodig.
De landelijke Actie Kerkbalans, die van 16-29 januari 2022 wordt gehouden, vraagt uw
speciale aandacht voor de financiële kant van het samen kerk-zijn. Met deze actie
wordt aan u gevraagd vooral bij te dragen aan de dagelijkse pastorale activiteiten. Met
uw bijdrage helpt u tevens mee aan het onderhoud van gebouwen en begraafplaatsen.
Meedoen kan niet alleen tijdens de actieperiode maar gedurende het hele jaar.
In bijgaande folder kunt u lezen hoe onze parochie er financieel voor staat en hoe wij uw bijdrage
besteden. Kijkend naar de inkomsten en uitgaven voor de dagelijkse activiteiten vertoont onze
begroting een tekort. Dit tekort moet met uw hulp overbrugbaar zijn. Zo kunnen we samen de kerk
vormen die we graag willen zijn: gastvrij, zorgzaam, inspirerend, maatschappelijk relevant en dat alles
vanuit ons geloof. Daarmee willen we er zijn op belangrijke momenten in het leven.
Als het gaat om de kosten van gebouwen willen we als kerkbestuur zoeken naar oplossingen om het
totale tekort op termijn terug te brengen. Zo willen we het gezicht van de kerk in het dorp behouden.
In bijgaande folder kunt u lezen hoe u slim kunt geven. Wij hebben namelijk de ANBI-status, die u
fiscaal voordeel kan bieden als u bijdraagt.
Wilt u samen met ons kerk zijn of wilt u dat we niet zomaar uit het dorpsgezicht verdwijnen, geef dan via
het antwoordformulier aan de ommezijde of op de website aan hoe u financieel wilt bijdragen. Draagt u
al jaren trouw bij, dan bedanken we u daar hartelijk voor. We hopen u in 2022 weer te mogen
begroeten als donateur.
Met veel dank en een vriendelijke groet,
Kerkbestuur Parochie Heilige Augustinus
Een jaarlijkse bijdrage van € 60,- of meer gedurende 3 jaren geeft u recht op lagere tarieven van onze diensten.
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U ontvangt deze op naam gestelde brief en antwoordformulier omdat u bent geregistreerd als parochiaan van
de Parochie Heilige Augustinus. Wenst u geen post meer te ontvangen, stuur dan een berichtje naar
secretariaat@augustinus-parochie.nl of geef een briefje af bij het parochiesecretariaat.
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