
 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 

            
 
 
 
  
  

 

 

 
 
 
           Wijk bij Duurstede, januari 2023 
 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
 
Allereerst hartelijk dank voor uw hulp en steun het afgelopen jaar. Uw steun heeft het mogelijk 
gemaakt dat we, na de Coronacrisis, toch weer onze activiteiten kunnen vervolgen. 
Samenkomen, vieren en voor elkaar zorgen kunnen zonder uw bijdrage niet door gaan. 

In tegenstelling tot wat velen denken krijgen wij geen subsidie of andere bijdrage van de 
overheid. We moeten al onze kosten betalen uit uw bijdragen en de huuropbrengst van de 
pastorie. Dit is en was geen vetpot, maar ook deze keer hebben we, mede dankzij zo zuinig 
mogelijk zijn, toch nog de eindjes aan elkaar kunnen knopen.  

Natuurlijk hebben we ons best gedaan om er te zijn voor elkaar en voor onze medemens. 
Huisbezoeken, telefoontjes en natuurlijk de vele kaartjes en attenties voor de ouderen en 
zieken in Wijk bij Duurstede zijn daar o.a. voorbeelden van. Dit wordt erg gewaardeerd horen 
we en we zijn blij dat we dit kunnen doen! 

Het komende jaar zal met name de energiecrisis ons de nodige zorgen geven. De kosten van 
de verwarming van de kerk en de pastorie zullen drie tot vier keer zo hoog worden. Om dit in 
de hand te kunnen houden hebben we de nodige maatregelen al getroffen en dit komende jaar 
zullen we nog meer doen. De kerk wordt al minder verwarmd en in de pastorie zullen we 
aanvullende energiebesparende maatregelen treffen. Maar het blijft een flinke aanslag op onze 
financiële mogelijkheden. Daarnaast zal er noodzakelijk onderhoud plaatsvinden. Oude 
gebouwen zijn belangrijk in onze samenleving, maar kosten helaas veel geld. 
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans, uw giften, zijn dan ook voor onze kerk van essentieel 
belang: het is ruim de helft van onze totale inkomsten! 

Wij doen ons best om zo zuinig mogelijk te zijn en gaan verspilling zoveel mogelijk tegen. Toch 
is er geld nodig, voor het mooi en waardig vieren, voor het levensonderhoud van onze 
pastores, voor het noodzakelijke onderhoud aan onze kerk en de begraafplaats en natuurlijk 
de zorg en aandacht voor onze medemens. 

Mogen wij weer op u rekenen? Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Harry Wilmink 
Voorzitter Locatieraad 

 
René Soulier 
Secretaris Locatieraad  
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Naast onderstaande betaal-mogelijkheden maken wij u ook graag attent op de mogelijkheid om een periodieke gift 
(minimaal 5 jaar) met voor u fiscaal voordeel. Deze kent geen minimumbedrag, is totaal aftrekbaar en de fiscus 
betaalt 36% of zelfs 49% mee. Meer info? Neem even contact op met de penningmeester: 
penningmeester@johannesdedoper.net 
 

Als u een handreiking zoekt mbt het te geven bedrag: de richtlijn van onze bisschoppen zegt  
ca 1% van uw netto inkomen. Dit is geen verplichting hoor, we zijn blij met elke bijdrage!  
• minimumloon,	jongeren,	studenten:	€	5-10	per	maand	
• modaal	inkomen	(ca	€	1.800	netto):	€	20-40	per	maand 
• 2	keer	modaal	(ca	€	3.500	netto):	€	50-100	per	maand 
• 3	keer	modaal	(meer	dan	€	4.500		netto):	€	100-200	per	maand 

 
Toezegging kerkelijke bijdrage 2023 GG H. Johannes de Doper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor 2023 zeg ik een bijdrage toe van                                   in               termijnen van elk  
 
Ik betaal mijn bijdrage in de maanden: 
☐ jan ☐ febr ☐ maart ☐ april ☐ mei ☐ juni ☐ juli ☐ aug ☐ sept ☐ okt ☐ nov ☐ dec  

 
Ik betaal mijn bijdrage (kruis slechts één mogelijkheid aan) door het bedrag: 
☐  door automatisch af te laten schrijven*  

van mijn bankrekeningnummer:  

☐ over te maken met IDEAL via de website https://johannesdedoper.net/kerkbalans. 

☐ zelf over te maken op bankrek.nr. NL 65 RABO 0158 7059 20 t.n.v. GG de Doper, onder vermelding 
van ‘Kerkbalans 2023’ 

 
Plaats: ……………………………… Datum: …………………  Handtekening: …………………………………… 
 
 
 
Of betaal eenvoudig en snel door het scannen van de qr-code met uw telefoon:  
 

*SEPA-machtiging: u geeft de GG H.Johannes de Doper toestemming om doorlopend incasso-opdrachten 
te sturen aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans en u geeft uw 
bank toestemming om het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht. U 
kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 
met uw bank. De incasso over januari zal plaatsvinden op 25 februari en voor de overige maanden op dag 
25 van de aangekruiste maanden. 
 
Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met: de penningmeester 
(penningmeester@johannesdedoper.net) of 06-12452561. 
Wilt u dit formulier invullen en inleveren bij of opsturen naar  
GG H.Johannes de Doper,  
Klooster Leuterstraat 35,  
3961AX Wijk bij Duurstede 

 
VAN: 
 
Naam:  
 
Adres:  
 
  
 
Machtigings-ID: 2023-………………     (wordt door administratie ingevuld) 
 

 
VOOR: 
Parochie Paus Johannes XXIII 
GG H. Johannes de Doper, 
Wijk bij Duurstede 
IBAN: NL65 RABO 0158 7059 20 
Incassant-ID: NL05ZZZ302696440435 
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