Beste Parochiaan,
Als lid van onze parochie bent u op uw eigen, persoonlijke wijze verbonden met ons. Wellicht omdat de kerk een
plek is die u regelmatig bezoekt, of waar u graag naartoe komt om bijzondere momenten samen te vieren. Omdat u
er rust en bezinning vindt. Of misschien staat de kerk voor u symbool voor een gemeenschap van mensen die er
voor elkaar en anderen zijn. Een gemeenschap die verbindt.
Hecht u waarde aan de plek die onze parochie anno 2022 in Nuenen, Gerwen en Nederwetten inneemt? Dan doen
we een dringend beroep op uw financiële steun.
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Een belangrijke inkomstenbron voor parochies is de Kerkbijdrage. Ook Parochie Heilig Kruis is financieel
afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Met uw gift steunt u het behoud van de gebouwen met alle
activiteiten die erin plaatsvinden én alle maatschappelijke initiatieven daarbuiten.
Een paar uitgaven van de laatste tijd: Bouw nieuwe website met onze drie kerken in 3D, een nieuwe luchtpomp
voor het orgel in Nuenen, het Kinderkoor werd voorzien van een nieuwe geluidsinstallatie, in Gerwen is het dak
van de absouteruimte vernieuwd, in Nederwetten werd het 125-jarig jubileum van de Lambertuskerk gevierd.
Steunt u onze parochie?
Wij vragen u ons te steunen met een vast bedrag per maand, per jaar, of met een eenmalige gift. Ieder bedrag helpt
en is van harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op:
Voor Nuenen: NL26RABO 0137 404 646 t.n.v. Parochie Heilig Kruis Nuenen;
Voor Gerwen: NL54RABO 0137 404 239 t.n.v. Parochie Heilig Kruis Gerwen;
Voor Nederwetten: NL55RABO 0137 498 020 t.n.v. Parochie Heilig Kruis Nederwetten.
Uw bijdrage valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) en is (deels)
aftrekbaar van de belasting. Wilt u hier meer over weten? Kijk op Belastingdienst.nl/giften of mail uw vraag naar:
penningmeester@parochienuenen.nl.
Hartelijk dank voor uw steun!
Met vriendelijke groet,
Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a.
Frans Staals, penningmeester
Scan 1 van de QR codes om te betalen voor Kerkbijdrage 2022
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