
                                                               

Actie Kerkbalans 2018  

In deze eerste Vierkant van nieuwe jaar treft u zoals gebruikelijk het foldertje en het formulier met 

acceptgirokaart betreffende de Actie Kerkbalans aan. Ook is een brief bijgesloten van het 

Parochiebestuur waarin aandacht wordt gevraagd voor deze actie. 

Het motto van dit jaar van de actie is: “Geef voor je kerk”. 

Uw financiële bijdrage blijft nodig om onze actieve geloofsgemeenschap financieel gezond te houden. 

De financiële positie van de parochie blijft krap. De kosten om ons kerkgebouw open te houden zijn 

aanzienlijk. Denk daarbij aan de energievoorziening (warmte en licht), onderhoud, verzekeringen en 

de kosten van de vieringen.  

Daarnaast weet ook u dat ons parochianen bestand vergrijst en ook dit jaar zijn ons helaas weer 

diverse parochianen ontvallen. Daarom zal, zoals in de vermelde brief van het Parochiebestuur al is 

aangegeven, veel aandacht moeten worden gegeven aan het revitaliseren van onze 

geloofsgemeenschap. 

Ook trachten we onze positie als kerk binnen de wijken in Groningen-Zuid te versterken door onder 

andere ons kerkgebouw wat vaker te verhuren voor concerten.   

Op het u toegezonden formulier kunt u aangeven of u uw kerkbijdrage zelf aan de parochie 

overmaakt of dat u mij wilt machtigen een bedrag periodiek van uw rekening af te schrijven.  

Wellicht is het voor u interessant om uw kerkbijdrage op te nemen als aftrekpost bij uw opgave 

inkomstenbelasting. Dat kan door middel van een periodieke schenkingsovereenkomst aan een ANBI-

instelling (zoals de parochie is). Vraagt u mij gerust het formulier daarvoor. 

Wat betreft ons fraaie parochieblad Vierkant moet ik er op wijzen dat dat (helaas) niet gratis kan 

worden uitgegeven. Als u dit blad wilt (blijven) ontvangen moet u ofwel tenminste € 27,50 

kerkbijdrage overmaken of afzonderlijk abonnee worden van Vierkant voor minimaal € 27,50 per jaar.   

Denkt u alstublieft eens na over mijn oproep en het motto van deze actie: “Geef voor je kerk”. 
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