
PAROCHIE HH. MARTHA EN MARIA
H. NICOTAAS GELOOFSGEMEENSCHAP BAARN

ACTIE KERKBALANS 2Oí3
WAT IS DE KERK MIJ WAARD?

Geachte parochiaan,

Langs deze weg willen wij u namens de parochie danken voor uw financiële bijdrage in het aÍgelopen jaar.
Mede dankzii u hebben wij weer een groot eantal activiteiten kunnen ontplooien. Er is veel geld nodig om
onze paKtchie in stand te houden en uit tê bouuren- Daarom nemen wij de vrilheid om u ook voor 2013 door
middel van een toezeggingsformulier om uw financiële sEun te vragen.

De ac{ie Kerkbalans heeft ook dÍt jaar als motto: Tat is de kerk mí waaÍd." De kerk is de plaats waar we,
net zoals vele generaties voor ons, samenkomen om God te ontnoeten. We trouwen in de kerk, laten er
onze kinderen dopen ên komên erv@reen uitvaarl Momenten die laten zien hoe waaÍdevol de keÍk kan
zijn in ons leven tijdens dit soort oveÍgangsmomenten. Wat het leven echt waaÍdevol en rijk maaK is vaak
niet te koop: geloof, veÍtouwen, gemoedsrust, vriendschap, verbondenheid en troost. Juist die dlngen
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 andeÍ dat onze Nicolaas GelooÍsgemeenschap actief is op allerlei gebied, vooÍjong en oud,
ziek en gezond, alleenstaanden en gezinnen. Om dit grote aantal ac{iviteiten voort te kunnen zeften, is de
ac{ie Kerkbalans van easentieel belang. Om de waarden waarvoor de Kerk staat en die wij, iedeÍ op ooze
eigen maniel belangrijk vinden te kunnen voortzeten en doorgeyen. De NicolaaskeÍt kijgt namelijk geen
subsidie van de overheid en geen geld van het bisdom of vanuit Romê. Wj zullq, dê Nicoleaske r als
Frvchianan dus zdf in sá?d mo€[en rtouderr, U wilt toch ook dat we de zondagse liturgie kunnen blijven
vieren zoals nu: meestaleen Hoogmis met een goed koo( regelmatig een Gezinsmis, soms een
Jongerenmis. Dat het kerkgebouw uordt onderhouden en síordl ventraÍmd en veÍsierd met prachtige
bfoemshrkken, Dat êÍ rêgelmalig bijeenkomsten zÍn in Het Tre&unl Wê moge|, t?lF zijn W oDzE
iíícoíaas Geíooíbgemeenscfi4p. U kunt dat tonen door het toezeggingsfoÍmuliêr in te vullen en in te
leveÍen. We moeten met elkaar zoveel mogelijk geld bí elkaar brengen zodat we onze keÍkdeuren open
kunnen houden om u en \rele anderen welkom te heten.

Op het toezeggingsfurmulier kunt u invullen welk bedrag u in 2013 aan onze kerk wilt geven . Ieder bedrag ís
welkom, want ook aÍs u weinig te besteden hebt, maaK u met uw bijdrage duidelijk dat het we|t van onze
Nicofaaskerk u wat waard is en dat we daerom ook op u kunnen rekenen. Irat gddt natuutlijk d( voor
e{'entudê g€Einsl€ddfl die ons werk utltq sÍeunen

uw gift aan de parochiê kan fiscaal aflÍekbaar zijn. Als u via een notariële akE schenK dan is het te
schenken bedrag sowieso aflÍekbaar. Laat de fiscus dus, als het even kan, een handje helpen het nodige
geld voor de parocfiie bijeen te brengen. Inlichtingen hierover kunt u kÍijgen bij de penningmeester
Gezinsbijdrage, de heer H.J, FÍissen, Frans Halslaan 4, 3741 PE Baam, teleÍoonnummeÍ: 03*il16717.

Woont u in Baam dan vragen wij u ten behoeve van het verwerken van uw gift het ingewlde foÍmulier in de
aan u geadesseeÍde envelop te doen en deze dicht te plakken. Deze wordt dan fussen 28 januari en 2
fiebruari 20í3 opgehaald- De ophaler zou het prettig vinden als u de envelop bij de deur gereed hebt liggen.
Zou u, indien u buíEn Baam woont, zo vÍiendelÍk willen z{n de ênvelop op te sturen naar Nicolaaskerk
Baam, t.a.v. Administratie Gezinsbijdrage, Kerkshaat 17,3741 ̂J Baam.

V$j vertrouwen erop wêer op uw steun te mogen rekenen!

uw bijdrage en wiendelÍke gÍoet,

- "'-=a-

pastoor H.J. FÍissen, penningmeester GezinsbÍdrage


