Beste inwoners van Maasniel-Leeuwen

Dit is onze kans om ervoor te zorgen dat
onze kinderen, kleinkinderen en iedereen
die in de toekomst op zoek gaat naar God
terecht kan in de Laurentiuskerk.
Een kaarsje aansteken voor je intenties,
het vieren van de H. Mis, een doop, een
begrafenis, de Eerste H. Communie en het
Vormsel, of simpelweg een ontmoetingsplek.
In een maatschappij waarin steeds meer
verwijdering lijkt te ontstaan, staat deze kerk
voor eenheid en verbroedering. Daar waar
steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken
wij onze handen naar hen uit. Daarom is het
behoud van dit gebouw noodzakelijk en u
kunt daarbij helpen!

We zijn gewend dat we voor ons huishouden,
onze sportclub of ons krantenabonnement
geld uittrekken en geregeld een vast bedrag
betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen
nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze
actie van levensbelang. Anders dan in ons
omringende landen ontvangt de Kerk geen
subsidie en is voor alle pastorale activiteiten
afhankelijk van de giften van haar kerkleden.
Wilt u ons helpen om onze tradities, onze
katholieke identiteit, onze normen en
waarden te behouden voor de toekomst?
Draag bij aan het behoud van onze kerk.

Deze actie 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 deze kerk 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.
De exploitatie van de parochie is niet meer
te bekostigen uit de jaarlijkse inkomsten.
De laatste decennia is het kerkbezoek
drastisch afgenomen en daardoor ook
de gezinsbijdrage. Bestuurlijk is hierop
gereageerd door kerkbesturen samen te
voegen, de organisatie kleiner te maken,
kerken te sluiten en waar mogelijk
onroerend goed te verkopen, maar dit is niet
toereikend. Onze parochie wordt bestuurd
door vrijwilligers uit uw omgeving. Zij zijn
o.a. druk bezig met regulier onderhoud,
organisatie en financieel beheer.

Mogen we u als parochiaan ook vragen om
onze parochie naar kunnen en vermogen
financieel te ondersteunen? Alle bedragen
zijn welkom.

Wij doen een uiterste poging om, middels
deze actie voor de gezinsbijdrage, onze kerk
in stand te houden.
Stelt u zich voor: de kerk van Maasniel
wordt gesloten.
De bijdragen van parochianen zijn rechtstreeks bestemd voor het pastorale werk

in uw eigen parochie: de aandacht en zorg
voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden,
maar ook bij de vreugdevolle momenten in
het leven zoals geboorte en huwelijk.
Daarnaast worden bijdragen gebruikt voor
diverse lasten zoals onderhoud, vergoedingen en benodigdheden voor vieringen, etc.

Een bijdrage van minimaal € 8,- per maand
maakt al een verschil! U bepaalt uiteraard
zelf, welk bedrag u maandelijks of jaarlijks
kunt missen. U kunt ervan verzekerd zijn,
dat uw bijdrage goed en zorgvuldig ten dienste van uw parochie wordt besteed. Wij
vertrouwen op uw steun, die zeer waardevol is.
Wilt u met ons meedoen, vul dan de
bijgevoegde incasso machtiging op deze flyer
in en verstuur deze met de post (postzegel
is niet nodig) of stop hem in de brievenbus
van pastoor (Nassaustraat 90) of in de bus
achter in de kerk. Wij zorgen voor de rest.

Ter uwer informatie:
Gezinnen die de standaardbijdrage van 100 € per jaar de
laatste 4 jaar betaald hebben,
hoeven niet te betalen voor een
huwelijksmis of een begrafenismis. Ook lagere gezinsbijdrages
dan de standaardbijdrage zijn
van harte welkom, de genoemde misbijdrage wordt dan naar
evenredigheid vastgesteld.
Roermond mei 2017

Kerkbestuur Roermond Noord-Oost
Pastoor Wilson Varela, Kapelaan Alejandro Vergara

Invullen, hierlangs afknippen en met de post versturen of in de bus stoppen in de kerk of in de
brievenbus van pastoor.

Naam ………………………………………
Adres……………………………………….
Banknummer……………………………
Geeft toestemming tot het incasseren conform beneden staande opgave.
͏ Incasso van 8 € per maand.
͏ Incasso van 25 € per kwartaal.
͏ Incasso van 50 € per half jaar.
͏ Incasso van 100 € per jaar.
͏ Bestaande incasso wijzigen van ….€ naar ….€ *let op niet bij bestaande automatische overschrijvingen (ov)
͏

Eenmalige incasso van ………….€

Postzegel
is niet
nodig

Antwoordnummer 1051
6040 VB
ROERMOND

Belastingvrije giften
Sinds 2014 is een periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van een vastgelegde
periodieke gift voor minimaal 5 jaar is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen
maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al
snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Neemt aub contact
met ons op als u ons op deze manier wilt helpen:
Parochiecentrum:
Pastoor Ramakersstraat 8
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00. Op andere momenten mag u
bellen 0475-329517 en uw boodschap inspreken. Voor meer informatie zie:
www.parochieroermond-oost.nl

