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Actie
Kerkbalans



WIJ HEBBEN U NODIG!!!

middelpunt van
lek

De HH Nicolaas & Antonius kerk is al bijna 120 jaar het

s Katholieke geloofsgemeenschap in Monnickendam. Een p

an bezinning en bemoediging voor iedereen. Een

gen bij elkaar komen rond de tafel van

de Room

van samenkomst, v

gebedshuis waar wekelijks gelovi

de Heer om zijn aanwezigheid te vieren. Maar ook een niet weg te

denken element in het ons zo vertrouwde stadsgezicht en een
centrum

van sociale activiteiten.

Maar het voortbestaan van deze prachtige kerk en de gemeenschap

waaraan zij onderdak biedt, komt steeds meer onder druk te staan. Om

het hoofd boven water te houden is er veel geld nodig! Voor de

instandhouding van het gebouw en de begraafplaats (onderhoud,

energie, verzekering, zakelijke lasten) en voor
h

ienst (personeel, beheer en administratie). Daarbij hebben
et pastoraat en

ered
we uw

hulp heel hard nodig! Geeft daarom met gulle hand, want ...................

Dankzij uw bijdrage kan
de kerk voortbestaan



Kerk zijn
we samen.
In Monnickendam prijzen we ons gelukkig
met een actieve en trouwe
geloofsgemeenschap.Dankzij de vele
enthousiaste vrijwilligers en onze
gewaardeerde pastorworden er wekelijks
mooie en zinvolle liturgie vieringen
verzorgd. Daarnaastwordt er veel
aandacht besteed aan onze jeugd en aan
onze sociale rol binnen de Waterlandse
gemeenschap.We doen dit vanuit onze
Rooms Katholieke geloofsovertuiging
maar ook vanuit onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Omzien naar elkaar
vind ik belangrijk
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We willen dit graag nog heel lang blijven
doen, maar dat kan alleen met uw hulp!
Want het wordt voor ons wel steeds
lastiger om lasten en baten in balans te
houden. Vindt u het ook belangrijk dat
onze mooie HH Nicolaas &Antonius kerk
in Monnickendam behouden blijft en een
onderdak blijft bieden aan de
geloofsgemeenschap,geef dan een
bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2021. Zo
behouden we samen wat waardevol is.
Help mee en geef aan uw kerk wat u kunt
missen! U kunt uw keuze voor uw bijdrage
aangeven op bijgaand formulier.



Onze kerk in beeld
Dankzij uw bijdrage

Kunnen wij iedere week Kunnen Wij jaarlijks 10.000 opzij Kunnen wij onze jaarlijkse
prachtige Liturgie vieringen leggen voor toekomstig energiekosten van 12.000

verzorgen. onderhoud. betalen.

Geef Slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels)
aftrekbaar voor de belasting. Doet u
een periodieke gift? Dan kuntu het
volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u
van de belastingdienstmeer terug.,U
leest hier alles over in ons kerkblad en
opwww.belastingdienst.nl.

HH Nicolaas &Antonius kerk
Noordeinde 17
1141 AE Monnickendam
franciscus.financieel@ziggo.nl
www.nicolaasenantonius.nl
NL77RABOO342859137

t.n.v. RK Parochie H. Franciscus
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