Oud-Katholieke parochie
van de H.H. Barbara en Antonius, Culemborg
_____________________________________________________________________

Beste parochianen, gastleden en vrienden van onze parochie,
Het jaar 2017 is ten einde. Een roerig jaar waarin we als kerkgemeenschap verdriet,
maar ook vreugde hebben gedeeld. Onze kerkgemeenschap met als kern de plek
waar we samenkomen. Een plek die het waard is om te koesteren en in stand te
houden.
We weten ook allemaal dat daar naast ‘menselijk kapitaal’ ook keihard geld voor
nodig is. Uit de begeleidende folder wordt dit nog verder duidelijk. Daarom schromen
we als kerkbestuur niet om ook dit jaar weer uw aandacht te vragen voor de Actie
Kerkbalans.
34 mensen hebben in 2016 een bijdrage gestort. Dat is een stijging ten opzichte van
2015, maar nog steeds zijn het maar een paar sterke schouders die de lasten dragen.
Er is een stijging van het aantal periodieke overeenkomsten. Ook collectecoupons
doen het goed. Zowel de collectecoupons als de periodieke overeenkomsten zijn
fiscaal aantrekkelijk. Wanneer u hier meer informatie over wilt hebben, dan kunt u die
vinden op de website van de Oud-Katholieke kerk Culemborg,
www.culemborg.okkn.nl (onder parochie-bijdragen of giften). U kunt natuurlijk ook
contact opnemen met onze penningmeester Henk van Duijn, tel.nr. 0612108648
Bij deze Actie Kerkbalans 2018 doen we een proef door per donateur een fiscaal
overzicht 2017 toe te voegen wat er aan giften aan de kerk is verstrekt, zowel de
gelimiteerde aftrekposten als de 100% aftrekposten.
Er staan ons de komende jaren nog heel wat kosten te wachten om noodzakelijk
onderhoud aan de kerk en het complex te kunnen uitvoeren. Weliswaar krijgen we
hier subsidie voor, maar dit bedraagt 50% van de kosten. De andere helft moeten we
zelf bekostigen, dan wel aan fondsenwerving voor doen. Uw Kerkbalans-bijdrage is
nodig voor het overeind houden en uitbreiden van onze pastorale zorg – in het
bijzonder naar onze zieken en ouderen. Daarnaast willen we als parochie steeds
meer een herberg proberen te zijn in de Culemborgse samenleving op cultureel en
levensbeschouwelijk gebied. We willen onze grote gastvrijheid van nu, óók in de
toekomst kunnen blijven voortzetten en daarmee nieuwe mensen aanspreken,
waaronder jonge gezinnen. Dit jaar wordt er bijvoorbeeld een start gemaakt met
‘Vieringen voor Jong en Oud’.
Wij als kerkbestuur maken ons sterk voor de toekomst van deze mooie parochie en
wij gaan er van uit dat u deze verantwoordelijkheid met ons wilt delen door ook ’n
steentje bij te dragen . Helpt U mee? Samen kunnen we het: zeker weten.
Onze hartelijke dank voor Uw trouw en steun!
Met vriendelijke groet,
Margot Kersaan
Secretaris kerkbestuur
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