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Maarssen, februari 2018 
 
Beste medeparochiaan, 

Dit jaar doen wij in het kader van de actie Kerkbalans weer een beroep op u om onze 
geloofsgemeenschap financieel te steunen. Uw steun is noodzakelijk om de vele acti-
viteiten in onze geloofsgemeenschap mogelijk te maken. Onze monumentale kerk en 
pastorie vergen onderhoud, de erediensten, verwarming en verlichting, personeels- 
kosten etc. Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en 
u welkom te heten. 

Financieel overzicht 

In de brief die u thuis ontvangt, vindt u een financieel overzicht. Het afgelopen jaar is 
door u aan kerkbijdrage € 60.000 opgebracht; een mooi bedrag. Hiervoor onze harte-
lijke dank. 

Wat voor extra’s konden we met uw bijdrage doen 

Verbeteren van de communicatie zoals de vernieuwde website, de informatiebrochure 
voor nieuwkomers, vervangen van de drukmachine. In de kerk is het stucwerk boven 
het orgel en boven de nooddeur gerepareerd. In het parochiehuis zijn in 3 kamers de 
vloerbedekking en de vitrage vernieuwd. De camera’s van de kerk-tv zijn aangepast. 

Wat willen we dit jaar aan extra’s doen 

Vervangen van een deel van het loodwerk van het dak van de kerk, de verlichting van 
het uurwerk op de toren (een bijdrage van de gemeente is aangevraagd), opknappen 
bovenverdieping van ons parochiehuis. Aanpassingen aan de inrichting van de kerk 
om ook andere vieringen beter mogelijk te maken. (Taize, gebedsbijeenkomsten etc) 
 
Uw bijdrage 

Onze vrijwilligers komen in de week van 5 tot en met 10 februari het door u ingevulde 
toezeggingsformulier bij u ophalen. Wij vragen u om de enveloppe tijdig klaar te  
leggen. 

Wij danken u voor uw medewerking en hopen op een mooi resultaat. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
Namens de Locatieraad R.K. Heilig Hart van Jezus Maarssen. 
Jan de Kruif, penningmeester (Tel. 0346-563758) 

Geef 
voor je 
Kerk 


