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Twello, januari 2017

Aan de parochianen van de locatie H. Martinus te Duistervoorde

Geachte parochiaan,

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast 

in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is 

het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben

we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering.

Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de

generaties die nog komen.

U wordt u uitgenodigd om na te denken over de vraag wat de kerk, de geloofsgemeenschap H. Martinus Twello van 

de HH. Franciscus en Clara, met haar monumentale kerk u waard is. 

Het motto luidt dit jaar: “Mijn Kerk verbindt - Mijn kerk in balans”. 

Wij danken u voor uw betrokkenheid bij de activiteiten, het bijwonen van vieringen en uw financiële bijdrage. 

Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis. Een plek die inspireert en waar veel mensen zich thuis voelen. 

Wat doet onze kerk voor u?

Onze parochie viert met u mee, deelt in uw verdriet, bidt met en voor u, denkt mee, zoekt naar nieuwe wegen om 

geloof te delen. Om levendig te blijven is wel geld nodig. 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u.
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Actie ingeluid.

Afgelopen zaterdag om 13.00 uur hebben wij deelgenomen aan de start van de landelijke kerkbalans-actie om 

door heel Nederland de klokken te laten luiden voor de vele vrijwilligers van kerkbalans. Een vaste groep vrijwilli-

gers staat ieder jaar klaar om Actie Kerkbalans tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Het parochiebestuur is 

deze vrijwilligers onverminderd dankbaar voor hun inzet!

Bijdrage

Helaas heeft de parochie ook een te kort in 2017. De opbrengst kerkbijdragen van de parochie HH. Franciscus en 

Clara parochie bedroeg  in 2015 € 215.895. Begroot voor 2016 € 204.000 en 2017 

€ 201.500. Wij hopen dat we met uw bijdragen de begrote bedragen mogen ontvangen  of zelfs voorzichtig op iets 

meer.

De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de uitgaven van de personeelskosten en alle pastorale dienstver-

lening , het onderhoud van de gebouwen en kerkhoven, maar ook de energiekosten. De kerk kan alleen bestaan 

dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u.

Omdat u bij de parochiekerk betrokken bent en wilt dat het belangrijke werk van onze kerkgemeenschap door kan 

gaan, vragen wij u om een financiële bijdrage. Natuurlijk zijn we heel blij met ieder bijdrage, ongeacht de hoogte 

ervan!

Vul het toezeggingsformulier vandaag nog volledig in en maak het ons gemakkelijk om uw toezegging te doen tot 

wederopzegging. 

                                                                                                        

Een contante bijdrage is ook van harte welkom (wel graag even aangeven op de machtiging). 

Mocht uw enveloppe niet opgehaald worden, dan vragen wij u vriendelijk deze enveloppe even in de brievenbus 

van de pastorie te doen.

Vragen?

Heeft Kerkbalans fiscale voordelen?

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. 

Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. 

Heeft u belangstelling om uw kerkbijdrage in de vorm van een periodieke schenking  te doen, neem dan contact 

op met de penningmeester (telefoon 0571-275720 of e-mail a.vangurp@chello.nl). 

Wij danken u heel hartelijk voor uw tijd en dankzij uw gift blijft onze 

parochiekerk een plek van betekenis en inspiratie. 

In alle vrijheid en bescheidenheid vragen wij u om ruimhartig  te geven.

Met vriendelijke groet, 

Bert Jansen, voorzitter locatie 

Ton van Gurp, penningmeester locatie
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