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De Sint Maarten: dat zijn wij samen!

Beste mevrouw/mijnheer,

Met elkaar dragen wij de parochie Sint Maarten, de gemeenschap met haar kerk als plaats van vieren en

samenkomen.  Uw steun is van wezenlijk belang voor het voortbestaan van de parochie. Daarom

bedanken wij u in de eerste plaats voor uw bijdrage in het afgelopen jaar.

Dankzij de inzet van het pastorale team en de vrijwilligers hebben we in onze parochie het afgelopen jaar

weer veel mooie, inspirerende momenten gehad.

De fotogalerij  op onze website (www.sintmaartentrinitas.nl) geeft een goede impressie van het veelzijdige

aanbod voor jong en oud: de vieringen voor de allerjongsten en  voor de jongeren; de catechese, de

lezingen en films die inspireren en verdiepen; de activiteiten in het kader van missie, ontwikkelingswerk en

vrede, concerten en activiteiten gericht op de grote feesten van Kerstmis en Pasen, bedevaarten en

uitstapjes voor ouderen.  Ook de presentatie van de kerk op de Open Monumentendag is altijd een succes.

Dit jaar in het bijzonder vanwege de activiteiten in het kader van de ambachten hout bewerken en

glas-in-lood vervaardigen en het mooie concert dat er werd gegeven.

Voor het komend jaar is weer een breed scala aan activiteiten gepland. We willen niet alleen behouden

maar ook vernieuwen en verbreden. Hiervoor hebben we uw steun hard nodig: uw persoonlijke inzet als

vrijwilliger, uw inspiratie als meedenker en deelnemer én uw financiële bijdrage. We leven en geloven

samen.

Voor kerkbijdragen bestaan in onze kerk geen richtlijnen. Wij laten het graag aan u zelf over om te geven

wat voor u haalbaar is. Elk bedrag – groot of klein –  is zeer welkom.

Een overzicht van de inkomsten en de kosten van de  parochiële activiteiten staat op de achterkant van

deze brief. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het gezond maken van onze financiën. Ook

het komend jaar gaan we hiermee verder. Op donderdagavond 4 februari 2016 om 20.00 uur zal onze

penningmeester in de Martinuskerk informatie verstrekken  over de financiën van de parochie.  U bent

daarvoor van harte uitgenodigd.

U ontvangt bij deze brief een acceptgiro/toezeggingsformulier. Mogen wij rekenen op een bijdrage van u?

Namens de parochie hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Pastoor W. Bakker

PS Steun de parochie en maak vandaag nog uw gift over, want
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Op de website www.sintmaartentrinitas.nl vindt u het overzicht van de financiële situatie van de 
parochies Sint Maarten en Trinitas.

Wat zijn de mogelijkheden om uw parochie te steunen?

Overschrijving via de aangehechte accept-giro (NB vul uw eigen naam en rekeningnummer in) of 
via internetbankieren naar NL60 RABO 036 59 00 435 t.n.v. Parochie Sint Maarten Voorburg.

Incassomachtiging  door de machtigingskaart in deze enveloppe in te vullen en te sturen aan de 
parochie in de bijgevoegde enveloppe. Postzegel is niet nodig.
Op de machtiging vult u uw eigen IBAN rekeningnummer in. U geeft de parochie toestemming om 
per maand, kwartaal of jaar een bedrag van uw rekening te innen. 
U kunt de kaart ook gebruiken om het bedrag van een eerder afgegeven machtiging te veranderen.

Periodieke overschrijving waarbij u zelf aan uw eigen bank opdracht geeft om per maand, 
kwartaal of jaar een bedrag automatisch over te maken naar de rekening van de parochie. Voor 
wijziging of beëindiging moet u zelf contact opnemen met uw bank.

Overeenkomst periodieke gift in geld waarbij u zich middels een overeenkomst met de parochie 
verbindt om gedurende tenminste vijf jaar een vast bedrag aan de parochie te geven. In dat geval 
is de gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
Nadere informatie hierover vindt u op de website van de parochie.

Totaal lasten:          508.590 euro

Totaal lasten:          443.976 euro Totaal lasten:          395.908 euro

Financiële overzichten 2014 - 2015 - 2016 Parochie Sint Maarten
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