Aanmeldingsformulier kerkbijdrage
Parochie Heilige Augustinus
Algemeen
Het in stand houden van onze parochie kost nogal wat. Wij ontvangen daarvoor geen buidel met geld
van het bisdom, van andere kerkelijke instanties of van Rijk en gemeente.
De parochianen bekostigen het gezamenlijk. Naast de collectes, tarieven voor vieringen en
misintenties, grafrechten en eventuele andere vrije giften kennen wij een kerkbijdrage per gezin.
Wij denken aan een bedrag van € 2,-- per gezin per week. Betalen kan met een automatische
incasso van € 25,00 per kwartaal, € 50,00 per halfjaar of € 100,00 per jaar.
Natuurlijk staat het u vrij een hoger of lager bedrag bij te dragen.
Uw kerkbijdrage regelen met een ANBI overeenkomst is ook mogelijk. Uw gift is dan voor de volle
honderd procent aftrekbaar van de belastingen. Informatie hierover kunt u opvragen via het
secretariaat van ons parochiecentrum.

Ik doe mee met de kerkbijdrage
o
o
o
o

Mijn bijdrage is een bedrag van € 25,00 per kwartaal / € 50,00 per halfjaar / € 100,00 per jaar 1)
Mijn bijdrage is een bedrag van € _______ per kwartaal / per halfjaar / per jaar 1)
Ik betaal via een ANBI-overeenkomst 2)
Ik betaal via eigen overschrijving / via machtiging 1)

Machtiging automatische afschrijving bank
Gelieve totdat ik opzeg met ingang van:

-

-

__-per kwartaal/ halfjaar / jaar 1)

€
ten laste van mijn rekeningnummer:
______
over te boeken aan bankrekening (zie locatie hieronder) _______________________________
t.n.v. Parochie Heilige Augustinus Locatie Geloofsgemeenschap__________________________
onder vermelding van: Kerkbijdrage.
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Datum:
1)
2)

Handtekening:

Doorhalen wat niet van toepassing is
De penningmeester neemt nader contact met u op

Locatie Berlicum/Middelrode:NL37 RABO 0106 9057 08

Locatie Heeswijk:

NL42 RABO 0333 6049 97

NL57 RABO 0111 6011 18
Locatie Loosbroek: NL09 RABO 0129 8017 04
Locatie Dinther:

 Parochie Heilige Augustinus
 Kerkwijk 44 5258 KC Berlicum
 T: 073-5031215  E: info@parochieheiligeaugustinus.nl  www.parochieheiligeaugustinus.nl

