
PAROCHIE HH. MARTHA EN MARIA 
H. NICOLAAS GELOOFSGEMEENSCHAP BAARN 

 

ACTIE KERKBALANS 2012 
WAT IS DE KERK MIJ WAARD? 

 
Geachte parochiaan, 
 
Langs deze weg willen wij u namens de parochie danken voor uw financiële bijdrage in het afgelopen jaar. 
Mede dankzij u hebben wij weer een groot aantal activiteiten kunnen ontplooien. Er is veel geld nodig om 
onze parochie in stand te houden en uit te bouwen. Daarom nemen wij de vrijheid om u ook voor 2012 door 
middel van een toezeggingsformulier om uw financiële steun te vragen. 
 
De actie Kerkbalans heeft dit jaar als motto: "Wat is de kerk mij waard." De kerk is de plaats waar we. net 
zoals vele generaties voor ons, samenkomen om God te ontmoeten. We trouwen in de kerk, laten er onze 
kinderen dopen en komen er voor een uitvaart. Momenten die laten zien hoe waardevol de kerk kan zijn in 
ons leven tijdens dit soort overgangsmomenten. Wat het leven echt waardevol en rijk maakt is vaak niet te 
koop: geloof, vertrouwen, gemoedsrust, vriendschap, verbondenheid en troost. Juist die dingen vinden 
mensen al eeuwenlang in de kerk, ook vandaag nog. De kerkelijke gemeenschap is dan ook een houvast in 
het leven. 
 
U weet als geen ander dat onze Nicolaas Geloofsgemeenschap actief is op allerlei gebied, voor jong en oud, 
ziek en gezond, alleenstaanden en gezinnen. Om dit grote aantal activiteiten voort te kunnen zetten, is de 
actie Kerkbalans van essentieel belang. Om de waarden waarvoor de Kerk staat en die wij, ieder op onze 
eigen manier, belangrijk vinden te kunnen voortzetten en doorgeven. De Nicolaaskerk krijgt namelijk geen 
subsidie van de overheid en geen geld van het bisdom of vanuit Rome. Wij zullen de Nicolaaskerk als 
parochianen dus zelf in stand moeten houden! U wilt toch ook dat we de zondagse liturgie kunnen blijven 
vieren zoals nu: meestal een Hoogmis met een goed koor, regelmatig een Gezinsmis, soms een 
Jongerenmis. Dat het kerkgebouw wordt onderhouden en wordt verwarmd en versierd met prachtige 
bloemstukken. Dat er regelmatig bijeenkomsten zijn in Het Trefpunt. We mogen trots zijn op onze Nicolaas 
Geloofsgemeenschap. U kunt dat tonen door het toezeggingsformulier in te vullen en in te leveren. We 
moeten met elkaar zoveel mogelijk geld bij elkaar brengen zodat we onze kerkdeuren open kunnen houden 
om u en vele anderen welkom te heten. 
 
Op het toezeggingsformulier kunt u invullen welk bedrag u in 2012 aan onze kerk wilt geven. leder bedrag is 
welkom, want ook als u weinig te besteden hebt, maakt u met uw bijdrage duidelijk dat het werk van onze 
Nicolaaskerk u wat waard is en dat we daarom ook op u kunnen rekenen. Dat geldt natuurlijk ook voor 
eventuele gezinsleden die ons werk willen steunen. 
 
Uw gift aan de parochie kan fiscaal aftrekbaar zijn. Als u via een notariële akte schenkt, dan is het te 
schenken bedrag sowieso aftrekbaar. Laat de fiscus dus, als het even kan, een handje helpen het nodige 
geld voor de parochie bijeen te brengen. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de penningmeester 
Gezinsbijdrage, de heer H.J. Frissen, Frans Halslaan 4, 3741 PE Baarn, telefoonnummer: 035-5416717. 
 
Woont u in Baarn dan vragen wij u ten behoeve van het verwerken van uw gift het ingevulde formulier in de 
aan u geadresseerde envelop te doen en deze dicht te plakken. Deze wordt dan over drie weken (tussen 6 en 
11 februari a.s.) opgehaald. De ophaler zou het prettig vinden als u de envelop bij de deur gereed hebt liggen. 
Zou u, indien u buiten Baarn woont, zo vriendelijk willen zijn de envelop op te sturen naar:  
Nicolaaskerk Baarn, t.a.v. Administratie Gezinsbijdrage, Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn. 
 
Wij vertrouwen erop weer op uw steun te mogen rekenen! 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage en vriendelijke groet, 

 


