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Griendtsveen, 13 juni 2019.
AAN ALLE INWONERS VAN GRIENDTSVEEN EN DE DEURNESE HOEK
Tussen 17 juni en 30 juni organiseren wij dit jaar de jaarlijkse inning van de kerkbijdrage,
“de Kerkbalans”.
Voor onze parochie is de kerkbijdrage de grootste bron van inkomsten; zonder deze bijdrage is het
nagenoeg onmogelijk om de kerkgemeenschap in stand te houden. Voor een vitaal dorp als
Griendtsveen vinden wij een bloeiende kerkgemeenschap heel waardevol.
Om die gemeenschap levendig te houden is er veel te doen en nodig. Vooral het onderhoud van
de Kerk en het Klooster, gebouwen die deel uitmaken van het bijzondere en karakteristieke
dorpsgezicht van Griendtsveen, legt een behoorlijk beslag op de middelen.
Ook zonder een “eigen” Pastoor gaat het gewone leven in onze parochie door. Alleen nu met de
inzet van het pastorale team van de Federatie Horst-Sevenum. De planning van doopsels,
huwelijken, uitvaarten leidt tot meer overleg tussen Horst en Griendtsveen. En ondanks het feit dat
we nu om de 14 dagen een H. Mis hebben moet de kerk wel schoongehouden worden, gaat ook
het onderhoud aan het kerkhof gewoon door. SAMEN moeten we ervoor zorgen dat onze
parochiegemeenschap blijft “varen” in een gewijzigde situatie. Dat kan alleen met Uw hulp.
Daarom roepen wij alle bewoners van Griendtsveen en de Deurnese Hoek op om aan deze
kerkbijdrage mee te doen.
VOOR DE KERKBIJDRAGE HOUDEN WIJ EEN BEDRAG AAN VAN € 32,50 PER
PERSOON OUDER DAN 18 JAAR.
Hoewel iedere bijdrage welkom is willen wij u ook van harte uitnodigen een hogere
bijdrage te geven.
Iedereen die 4 jaar of langer meedoet aan de kerkbijdrage met het minimum bedrag
van € 32,50 per persoon, is vrijgesteld van betaling voor een uitvaart-, trouw- doop- of
jubileumdienst.
In de loop van de volgende week ontvangen alle huishoudens van Griendtsveen een brief van de
parochie. Wij hopen dat ons adresbestand redelijk up to date is. Met die brief sluiten we aan bij de
wijze waarop u vorig jaar de bijdrage aan de Parochie heeft verstrekt.
In verband met de verdergaande automatisering streven wij naar zoveel mogelijk automatische
(doorlopende) machtigingen. Alleen de huishoudens die vorig jaar contant of met een
eenmalige machtiging betaald hebben, worden door ons bezocht.
Ook bij nieuwe inwoners en inwoners die niet eerder of een tijd niet hebben mee gedaan aan de
Kerkbijdrage, nemen wij de vrijheid om ook hen vriendelijk te verzoeken mee te doen aan de
Kerkbijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Parochie H. Barbara, Griendtsveen.
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