Secretariaat: Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward
Adres locatie Workum: Noard 175, 8711 AE Workum
Bankrekening locatie Workum: NL76 RABO 03721 12 900

Samen zijn we van betekenis voor de Zalige Titus Brandsmaparochie,
locatie Sint Werenfridus Workum
Workum, januari 2020

Beste medeparochiaan,
Als kerkgemeenschap willen we een plek zijn waar iedereen terecht kan. Een plek om elkaar te ontmoeten en iets
voor elkaar te betekenen, in en buiten het kerkgebouw. Om dit mogelijk te maken, vragen we onze parochianen
ieder jaar om een financiële bijdrage. Met voldoende financiële middelen kan het pastorale en diaconale team,
bijgestaan door vele vrijwilligers, zijn werk blijven doen. En we kunnen de gebouwen onderhouden.
Een betekenisvol 2020
We willen ook het komende jaar zowel pastoraal als diaconaal van betekenis zijn. Niet alleen in de vieringen in
onze kerk, maar vooral ook daarbuiten. De Kledingbus is bijvoorbeeld een project dat wordt gedragen door onze
parochie. Het komend jaar willen we ons diaconaal werk verder uitbreiden. Ook gaan we van start met de
voorbereidingen van ons feestjaar 2021, want dan bestaat de locatie 400 jaar! En we doen er alles aan om de Sint
Werenfriduskerk toekomstbestendig te maken.
Dat toekomstbestendig maken geldt ook voor de parochie. Wij kennen u als medeparochiaan van onze
Werenfriduslocatie. Geeft u om de kerk, geef dan voor uw kerk! Alle bedragen, groot en klein, helpen. Op
bijgaand formulier kunt u aangeven of en hoeveel u geeft, bijvoorbeeld een vast bedrag per maand. Ook kunt u
een machtiging geven voor automatisch incasso. Dat scheelt ons veel werk.
Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Juist in een samenleving waarin
mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen
welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.
Wij danken u hartelijk voor uw steun!
Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur en
Locatieraad Workum

Locatie Heilige Werenfridus Workum
Noard 175
8711 AE Workum
Mail: secretariaat@zaligetitusparochie.nl

Rabobank nr. NL76 RABO 03721 12 900

Ongeveer de helft van de parochianen doet mee aan de actie Kerkbalans en betaalt jaarlijks een bijdrage.
We willen graag het financiële draagvlak behouden en het liefst verbreden. Wij vragen u dan ook om in
2020 (weer) bij te dragen. Meerdere parochianen hebben daarvoor een meerjarige incassomachtiging
afgegeven. Dat scheelt ons veel werk en we hoeven geen beroep te doen op vrijwilligers om langs de
deuren te gaan.
U mag uw bijdrage uiteraard zelf overmaken op het bankrekeningnummer van de locatie Workum, NL76
RABO 03721 12 900 (Zalige Titus Brandsmaparochie locatie Workum), maar u helpt ons zeer met het
invullen van onderstaande meerjarige incassomachtiging. Wij hoeven u dan niet ieder jaar te benaderen en
incasseren uw bijdrage automatisch jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks.
Mogen we op uw financiële steun rekenen? We zien uw toezegging, zo mogelijk met een
incassomachtiging, graag tegemoet. Onze wijkcontactpersoon haalt het formulier weer bij u op.

Toezegging bijdrage voor de Zalige Titus Brandsmaparochie, locatie Heilige Werenfridus Workum
Ondergetekende is bereid een bijdrage van €
per jaar/per halfjaar/per kwartaal/per maand
(omcirkelen wat van toepassing is) te betalen voor het werk van de Zalige Titus Brandsmaparochie, locatie
Workum.
Het toegezegde bedrag zal per periode:
(s.v.p. uw keuze onderstaand aankruisen)
0
door mij zelf worden overgemaakt op bankrekening NL76 RABO 03721 12 900 (Zalige Titus
Brandsmaparochie locatie Workum)
0
mogen worden geïncasseerd door de parochie van mijn bankrekening
…………………………………………………………. (graag volledige bankrekeningnummer invullen)
ten name van ………………………………………………………………….
Naam:…………………………………………………………………………………………………..
Straat en huisnummer:………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………
Workum:
(datum)

Handtekening:

De wijkcontactpersoon komt bij u langs om het onderste deel van dit formulier bij u op te halen.

Het bovenste deel van dit formulier kunt u bewaren voor uw eigen administratie. Op de achterzijde daarvan
vindt u een aantal gegevens waarbij u ook het toegezegde bedrag nog kunt vermelden.

Bijdrage Actie Kerkbalans locatie Heilige Werenfridus Workum
(om te bewaren bij uw eigen administratie)

Ik heb een bijdrage toegezegd van €

per maand/kwartaal/halfjaar/jaar.

Hebt u een doorlopende meerjarige incassomachtiging afgegeven dan worden de bijdragen tegen het einde
van de vermelde periode geïncasseerd. De jaarlijkse bijdrage rond 30 juni. Het Incassant ID van de parochie
is: NL05ZZZ302696441793 met bankrekeningnummer NL90 RABO 01555 91 479. Machtigingskenmerk
WER<laatste 9 cijfers van uw bankrekeningnummer>
Maakt u de bijdrage zelf over dan zien we het toegezegde bedrag graag aan het einde van elke periode
tegemoet op de bankrekening van uw locatie: NL76 RABO 03721 12 900.
Wilt u meer weten over de (volledige) aftrekbaarheid van de bijdrage op de aangifte inkomstenbelasting
dan verwijzen we u graag naar de informatie over de Overeenkomst Periodieke Gift in geld op de website
van de Belastingdienst of op www.kerkbalans.nl .
Bedankt voor uw bijdrage !

