Amsterdam, januari 2015
Geachte heer, mevrouw,
U bent bekend met een van de kerken in de Emmaüsparochie in Amsterdam-West. Onze parochie wil een
inspirerende plek zijn, waar ruimte is voor ontmoeting, aandacht en bezinning op geloof en samenleving.
De Boomkerk, de Augustinuskerk en de Vincentiuskerk zijn gebouwen die voor velen van ons een centraal punt
vormen op belangrijke momenten in ons leven als doop, huwelijk en uitvaart. Het zijn ook de plaatsen waar we in
traditionele èn nieuwe vormen gelegenheid bieden voor ontmoeting met God en met elkaar. Die momenten van
aandacht en ontmoeting zijn niet in geld te vertalen. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te
zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft ons veel, dus geeft u ook aan de kerk?
Zo houden we de kerk in balans!
Met de actie Kerkbalans doen wij weer een oproep aan al onze parochianen: maak alstublieft uw bijdrage over voor
een nieuw kerkjaar. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze parochie. Voor pastorale aandacht
en zorg voor mensen in nood. Voor feestelijke vieringen rond Kerst en Pasen. Voor de kachel die in de winter volop
brandt. Wist u dat wij alleen al voor de energiekosten van onze kerkgebouwen jaarlijks zo’n € 30.000 nodig hebben?
Maar natuurlijk zijn ook al onze andere activiteiten niet mogelijk zonder uw bijdrage. Op www.rkamsterdamwest.nl
ziet u wat onze parochie aan activiteiten te bieden heeft.
Buiten de eenmalig toegekende subsidie voor de restauratie van de Boomkerk ontvangt de parochie geen andere
bijdragen. Wij zijn als Emmaüsparochie voor onze activiteiten en dagelijkse exploitatiekosten afhankelijk van uw
steun om de boodschap van het geloof zichtbaar te maken en door te geven in Amsterdam West. Daarom vragen wij
u ook dit jaar weer om uw bijdrage.
Door ons te machtigen uw bijdrage automatisch van uw rekening af te schrijven, helpt u ons kosten besparen. Maar
u kunt natuurlijk ook zelf uw bijdrage overschrijven op IBAN-rekeningnummer NL55 INGB 0004 8514 55, ten name
van “Kerkbijdrage RK Parochie Emmaus”. Het bijgaande formulier ontvangen wij graag van u retour.
Ik dank u heel hartelijk voor uw tijd, en moedig u nogmaals aan: steun de Aktie Kerkbalans!
Geef met uw hart èn uw verstand. Dank u wel!
Met vriendelijke groet,

Marita Kuijper, penningmeester
P.S. Wist u dat een periodieke schenking ook belastingaftrekbaar is zonder notariële akte?
Informeer naar de voorwaarden bij de heer Simis, tel. 020 6120892.
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Dank u voor uw bijdrage!

Vul onderstaand formulier in
en kruis aan wat van toepassing is:

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Uw IBAN rekeningnummer: ______________________________
Plaats en datum:

______________________________

Handtekening:
______________________________

⃝ Ja, ik machtig de RK Parochie Emmaüs om onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.
SEPA Doorlopende machtiging
Incassant:
Adres:
Incassant ID:
Machtigingskenmerk:

RK Parochie Emmaüs
Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam
3026 9644 0250
(wordt na ontvangst door de parochie ingevuld)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
1. RK Parochie Emmaüs om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om bedragen volgens
onderstaand schema rond de 23e van de maand van uw rekening af te schrijven.
2. Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de RK
Parochie Emmaüs.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassoreden:
Periodebedrag:
Frequentie:
Ingangsdatum:

Kerkbijdrage
__________ EURO
per jaar / per half jaar / per kwartaal / per maand*
___________
*doorhalen wat niet van toepassing is

⃝ Ik maak mijn bijdrage liever zelf over op IBAN-rekening NL55 INGB 0004 8514 55.
Periodebedrag:
Frequentie:
Ingangsdatum:

__________ EURO
per jaar / per half jaar / per kwartaal / per maand*
___________
*doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier graag inleveren bij uw kerklocatie of opsturen naar het secretariaat:
RK Parochie Emmaüs, Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam. Hartelijk dank.
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