
 

 

 

 

 

 

Naam 

Adres 

Postcode  Plaats 

 

 

Relatiecode:  Persoonsnummer SILA 

 

 

Datum:   9 februari 2017 

Betreft:  Actie Kerkbalans 2017 

 

 

Geachte parochiaan / parochianen, 

 

Het afgelopen jaar is onze parochie Zalige Titus Brandsma door velen van u weer financieel 

gesteund. Zonder die steun zou uw kerk niet kunnen bestaan. Met uw bijdrage aan Actie 

Kerkbalans maakt u het mogelijk de belangrijke missie van de Kerk voort te zetten. Doet u dit 

jaar ook weer mee?  

 

Actie Kerkbalans 

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze parochie. De bijdrage die u 

betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de parochie en de verschillende 

geloofsgemeenschappen: personeelskosten, pastorale projecten, vieringen, onderhoud 

gebouwen, verwarming, verlichting, etc. Het gaat om alle kosten die gemaakt moeten 

worden om de lokale gemeenschappen levend en vitaal te laten zijn en daardoor 

gezamenlijk de Titus Brandsmaparochie vorm te geven. 

 

Wij zijn heel blij dat we het pastoraal team hebben kunnen uitbreiden met pater Aristóteles. 

Daarnaast investeren wij in parochiebrede activiteiten bestemd voor alle parochianen uit de 

verschillende geloofsgemeenschappen. Dit zijn activiteiten die veelal in het teken staan van 

het jaarthema: ’Wat raakt, verbindt’. In ons parochieblad TitusBreed en op onze website 

(www.pztb.nl) heeft u kunnen lezen over alle activiteiten die op de verschillende locaties het 

afgelopen jaar door de vele vrijwilligers zijn georganiseerd. En met uw inzet en hulp gaan wij 

daar ook in de toekomst mee door. Precies daarvoor is uw financiële bijdrage onmisbaar. 
  

http://www.pztb.nl/


Hoeveel betalen? 

De kerkbijdrage is niet verplicht en wij vragen van u geen vast bedrag. Wel doen wij een 

beroep op uw medeverantwoordelijkheid voor onze parochie. Natuurlijk is uw bijdrage 

afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Overweegt u daarom wat voor u mogelijk 

is en weet dat wij elke bijdrage waarderen! 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Parochie Zalige Titus 

Brandsma. Wilt u hierbij uw relatiecode, die boven aan deze brief staat, vermelden? Alle 

ontvangsten kunnen  zo per geloofsgemeenschap geregistreerd worden. Wij vragen u 

uitsluitend dit banknummer te gebruiken. Ook verzoeken wij u om uw eventuele periodieke 

overboekingen uit het verleden te wijzigen naar dit banknummer. Dit is vorig jaar helaas nog 

niet altijd gebeurd. 

 

Fiscaal voordeel 

Veel parochianen maken al van de mogelijkheid gebruik om een aanzienlijk fiscaal voordeel 

te verwerven door de kerkbijdrage voor meerdere jaren vast te leggen. Dit kunt u regelen via 

een eenvoudig formulier. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van onze 

parochie. Mogelijk maakt u al gebruik van dit fiscaal voordeel.. In dat geval hoeft u het 

formulier niet opnieuw in te vullen. 

 

De opbrengst van de Actie Kerkbalans bedroeg in 2016 ongeveer € 360.000. Daarmee 

hebben we samen veel tot stand kunnen brengen. Ook voor 2017 zijn er weer veel plannen 

en initiatieven. Om de initiatieven allemaal te kunnen uitvoeren, hopen we dat de opbrengst 

van Aktie Kerkbalans 2017 die van 2016 zal overtreffen. Samen kunnen we dit mogelijk 

maken! 

 

Dankzij uw gift blijven de Titus Brandsmaparochie en haar geloofsgemeenschappen plekken 

van verbinding, betekenis en inspiratie.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan!  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Henri W.M. ten Have    Thom W.M. Verlinden 

voorzitter parochiebestuur    vice voorzitter parochiebestuur 

 

 

 

 




