kerkgebouw De Drie Stromen
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam

RK parochie De Graankorrel
Amsterdam Zuidoost

parochiecentrum
Renswoudestraat 75 (achterzijde gebouw)
1106 BJ Amsterdam, tel 06 5878 5614

Amsterdam, 10 januari 2020
Beste parochianen,
Deze brief ontvangt u in verband met de jaarlijkse Actie Kerkbalans, u heeft er in de Tussentijds van
januari al iets over kunnen lezen.
We zijn als parochie met elkaar verplicht om bij te dragen aan het in stand houden van de parochie en
dus ook om te zorgen voor voldoende financiële middelen. Zie het maar als een soort van contributie
voor een organisatie waar u lid van bent. De Rooms-katholieke kerk kent in Nederland geen verplichte
vaste bijdrage, ook niet een bepaald percentage van uw inkomen. Maar natuurlijk is er geld nodig. Via
de collectes alleen is het niet genoeg. Een regelmatige of éénmalige bijdrage via de bank vormt de
basis waarop de parochie een financieel beleid kan baseren. We willen u dringend vragen nog eens
goed te kijken naar het bedrag dat u al automatisch overmaakt of laat incasseren, misschien kan het
aangepast worden.
Hieronder is het machtigingsformulier afgedrukt. Wie vanaf nu wil machtigen tot automatische
incasso, of wie het bedrag wil aanpassen, kan hiervoor onderstaande strook gebruiken, graag inleveren
bij de parochie of per post naar: Parochie De Graankorrel, Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam.
Door ondertekening geeft u aan, dat de parochie het opgegeven bedrag van uw
bankrekening mag incasseren, per maand, per kwartaal of per jaar, wat u het beste
uitkomt. De incasso gebeurt altijd in de laatste week van de maand, van het
kwartaal of van het jaar. Het bestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage.
Natuurlijk blijft u van harte welkom in onze parochie, ook als het u niet lukt om
financieel bij te dragen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------naam
adres
postcode/woonplaats
banknaam
dit is O een nieuwe opdracht
bedrag
per :
O maand

€

O een wijziging
O kwartaal

O jaar

IBAN

handtekening voor akkoord:

Bankrekening RK Parochie De Graankorrel NL88 INGB 000 493 2244
De parochie is een ANBI-instelling; bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

plaats en datum

