R.K. Parochie O. L. Vrouw van Lourdes
H. Familie en H. Guliëlmus
Edisonstraat 2
6224 GK MAASTRICHT
Telefoon: 043 - 3625278

Maastricht, januari 2014
Aan de parochianen van de parochies O. L. Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus.
Betreft: Actie Kericbijdrage 2014

Geachte heer / mevrouw,
Ook aïkomt u niëf regeTmatig in de

keïkT toch

zult ü begrijpen, dat de kerk belangrijk is voor onze wijken.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, dat de kerk structuur aanbiedt in de wijken:
•
•
•

op vaste momenten diensten verzorgen
het regelen van speciale vieringen (doop, eerste communie, uitvaarten etc.)
en, wat minder in het oog valt, het bijstaan van mensen in nood.

Maar zo vanzelfsprekend is dat niet, wij mogen dan ook blij zijn, dat hier nog een kerk is,
want veel kerkgebouwen worden gesloten, omdat het onderhoud veel geld kost.
Stelt u zich eens voor, dat hier in de wijk de kerk wegvalt:
• Waar worden onze kinderen dan gedoopt en doen ze hun eerste communie?
• Waar wordt uw uitvaartmis dan gehouden?
•

En waar moeten mensen in nood dan naar toe?

Heeft u daar al eens bij stilgestaan?
Kortom: een kerk is van blijvende waarde
De kerk wil er graag voor u zijn. Bent u er ook voor de kerk?
U kunt de kerk steunen door bijv. maandelijks een bijdrage over te maken. Veel mensen doen dit al
en we zijn hen hiervoor heel dankbaar. Zij helpen de kerk, zodat de kerk anderen kan helpen.
Voor de trouwe gevers doen wij ook iets terug:
De uitvaartdienst in de O. L. Vrouw van Lourdeskerk en de H. Guliëlmuskerk is gratis
(normale kosten: € 400,-). U bent al een trouwe gever, als u de laatste zes jaar minimaarc 60,- per jaar
(dit staat gelijk aan € 5,- per maand) heeft gegeven aan onze parochie.
Doet u ook mee? Neem vandaag nog een besluit en vul het bijgaande formulier in.
U kunt het ingevulde formulier afgeven bij de pastorie of u stuurt het formulier naar:
Actie Kerkbijdrage
Edisonstraat 2
6224 GK MAASTRICHT
Bij voorbaat onze dank.
Het Kerkbestuur

R.K. Parochie O.L.Vrouwvan Lourdes,
H. Familie en H. Guliëlmus

DEELNAMEFORMULIER PAROCHIEBIJDRAGE 2014
U hoeft dit formulier niet in te vullen, wanneer u reeds deelneemt
en de bijdrage niet wordt gewijzigd.

NAAM:
ADRES:
(Hieronder kunt u het hokje van uw keuze aankruisen )
r~l

Ik doe al mee aan de parochiebijdrage, maar ik wil het bedrag veranderen. •

A\

Ik ga dit jaar voor het eerst meedoen aan de parochiebijdrage.

IK DOE MEE V O O R E E N B E D R A G VAN:
(Een hokje aankruisen en het bedrag invullen alstublieft.)
O

^ _

•
•

Euro per MAAND
Euro per KWARTAAL

.

:

Euro per HALF JAAR

•

Euro per JAAR

IK BETAAL OP DE V O L G E N D E MANIER:
(Een hokje aankruisen alstublieft.)
H

Per bankgiro.

O

Ik zal opdracht geven tot automatisch overschrijven.
(Als u overgaat tot automatische overschrijving zult u zelf contact moeten
opnemen met uw bank/postbank.)

UW BIJDRAGE KUNT U OVERMAKEN OP:
SNS-bank
SNS-bank

IBAN NL28 S N S B 0858 3835 00
T.n.v. Parochie O .L. Vrouw van Lourdes / H. Familie
IBAN NL65 S N S B 0861 2713 00
T.n.v. Parochie H. Guliëlmus

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de Pastorie, Voltastraat 45, of sturen naar
Actie Kerkbijdrage
Edisonstraat 2
6224 GK MAASTRICHT.

HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN

