Door ons geloof met elkaar verbonden!
Beste parochianen,
Het is een onwerkelijke tijd. Een tijd waarin we door de uitbraak
van het coronavirus niet bij elkaar mogen komen.
Het fundament van ons geloof is samenkomen en verbondenheid
zoeken. Juist nu moeten we fysiek afstand houden.
Ons vertrouwde doen en laten is niet meer vanzelfsprekend.
We merken hoe belangrijk het voor mensen is om bijeen te
komen. Of het nu een feest, vergadering, etentje, ziekenbezoek of
kerkbezoek is. Mensen willen samenzijn!
Binnen onze parochie moeten ook wij ons aan de wettelijke
regels houden en kunnen we niet samenkomen. Niet in onze kerk
maar ook niet bij u thuis. Dit voelt voor ons pastorale team en
catechisten alsof ze mensen in de steek laten.
Al snel na het bekend worden van de
beperkende maatregelen heeft het
kerkbestuur het idee opgepakt om via
YouTube en later via de lokale omroep
“ZO-NWS” de kerkdienst voor u in
beeld te brengen.
Onze parochianen vinden het fijn dat ze
onze vertrouwde kerk, deken Honings
en kapelaan Gorissen zien. Ook het
openstellen van de kerk voor
stiltegebed en het opsteken van een
kaarsje wordt zeer gewaardeerd.
Wij gaan hiermee door zolang als het mag en nodig is! Niemand
weet helaas hoelang. Dit laatste onzekere feit baart het
kerkbestuur grote zorgen.
Want met het wegvallen van de kerkdiensten, doopsels en
begrafenissen (wel mogelijk tot max. 30 personen) valt ook een
belangrijk deel van onze inkomsten weg. Zeker na de ingrijpende
restauratie van onze kerk, kerkmuur en pastorie hakt deze
periode zonder inkomsten er extra hard in.
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De enige bron van inkomsten zijn momenteel het kaarsengeld,
giften en uw kerkbijdrage.

Iedereen die op deze manier helpt zijn wij heel dankbaar!
Het is belangrijk dat we proberen onze financiën op orde te
houden om aan onze financiële verplichtingen te kunnen blijven
voldoen.

Voor de toekomst van onze
kerk en parochie is het van
belang dat we onze
toekomstige structurele
kosten kunnen blijven
opbrengen. Een belangrijk
deel hierin is de
kerkbijdrage.

Daarom willen wij u juist nu vragen om onze parochie
financieel te (blijven) steunen.
U kunt uw kerkbijdrage ook in de vorm van een periodieke
schenking voldoen, omdat de parochie door de belastingdienst als
ANBI (algemeen nut beogende instelling) wordt aangemerkt is uw
bijdrage volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen!
Gewone overboekingen van de kerkbijdrage kunnen gedaan
worden ten name van het Kerkbestuur St. Dionysius Schinnen
onder vermelding van "kerkbijdrage, uw naam en adres en het
jaar waarvoor u betaalt”:
- IBAN-nummer NL62 RABO 0146 595912; BIC-code RABONL2U
- IBAN-nummer NL27 INGB 0001 0468 43; BIC-code INGBNL2A
Op onze website www.parochieschinnen.nl vindt u o.a. informatie
over hoe u kunt meedoen aan de kerkbijdrage.
Voor vragen neem gerust contact op met onze penningmeester
Wim Diederen 046-4433290.

