
      

        ACTIE KERKBALANS 2022 

       OOST-WEST-MIDDELBEERS 

 

 
 

  
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Hier is hij weer! 
De inmiddels bekende brief over de actie Kerkbalans. De actie voor onze eigen kerk in de Beerzen.  
U weet ongetwijfeld dat er aan leven een kostenplaatje hangt.  
In de kerk is dat niet anders. Ook onze schoorsteen moet blijven roken! 
 
U bent immers altijd welkom in onze kerk. Misschien leest u onze Nieuwsbrief en ons katern met het 
plaatselijke nieuws. U kunt uw blijdschap uitzingen in een viering of in een koor, er is plaats voor uw 
verdriet. Werkt u graag buiten, dan kan dat. Er zijn tal van werkzaamheden: er is vast iets voor u bij. 
En het fijne is, u hoeft het niet alleen te doen. En we hebben koffie! Na de viering of tijdens uw 
bezigheden. 
Maar zelfs als u nooit of bijna nooit in de kerk komt, vindt u misschien toch dat de kerk als gebouw 
behouden moet blijven voor ons dorp.  
 
Wat zou het fijn zijn als wij ook van u een bijdrage mogen verwachten. 
Onze voorkeur gaat uit naar een betaling via een machtiging of een overschrijving per bank.. 
Maar ook een contant bedrag is van harte welkom.  
Hebt u bij de bank een jaarlijkse overschrijving geregeld, dan hoeft u niet verder te lezen. 
Wie mee doet, krijgt automatisch ons parochieblad, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. 
 
Vul aan de achterzijde uw antwoord(en) in. 
Stop dit antwoord in de antwoordenvelop. 
Doe de ingevulde brief in de brievenbus van de kerk in Middelbeers. 
Of doe hem op de post (vergeet de postzegel niet) of maak een scan en stuur deze naar:  
administratie.beerzen@odulphusvanbrabant.nl. 
 
Toch te veel moeite? 
Scan de QR-code bovenaan deze brief en maak direct een bedrag over op rekeningnummer NL94 
RABO 0133 8919 25 t.n.v. R.K. parochie Sint-Odulphus van Brabant. (het rekeningnummer is van 
de Beerzen.) 
 
Foutje? Bedankt? Nee, zo werken wij niet.  
Als wij onterecht een bedrag incasseren, kunt u het zelf binnen 8 weken nog terug laten boeken. U 
mag ons ook altijd bellen. Dan zorgen wij, ook na die 8 weken, dat het bedrag wordt terug geboekt 
op uw rekening. 
 
Met vriendelijke groet, 
Contactgroep HH. Willibrordus en Andreas, 
 
Vragen? Tel. 06-39369784 
 
P.S. En … wat vind U fijner om te krijgen? 60 of 3 euro? Fijn als u dat in gedachten 
houdt. Hartelijk dank.  



 
 
 

Ik doe mee aan de Actie Kerkbalans en wil TOTAAL betalen: 

 

Є_____________________ 

 

Ik wil dit als volgt doen:  
  

 1 keer in maart  4 keer: in maart, juni, september en december 

 2 keer: in maart en september  12 keer: maandelijks 

 

Doorlopende machtiging S€PA 

 Gegevens incassant: 

Naam 
: Parochie Sint-Odulphus van Brabant,  
  locatie Oost-West-Middelbeers 

Adres : Nieuwstraat 17a 

Postcode en plaats : 5688 BD Oirschot     Nederland 

Incassant ID : NL70ZZZ302696441787 

Kenmerk machtiging :  
 

Door ondertekening van dit formulier en het aankruisen van de mogelijkheid tot incasseren, geeft u toe-

stemming aan Parochie Sint-Odulphus van Brabant, locatie Oost-West-Middelbeers om doorlopende in-
casso-opdrachten  te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kerk-
bijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de op-
dracht van Sint-Odulphus van Brabant, locatie Oost-West-Middelbeers 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Uw gegevens:  

Naam :  

Adres :  

Postcode : «Postcode» :  

Rekeningnummer [IBAN] :  

Of gewijzigd rekeningnummer [IBAN]   

E-mail                                               :  

  Ik geef een machtiging af en wil volgend jaar opnieuw aangeven welk bedrag en hoe ik wil betalen. 

Wij incasseren alleen het bedrag van het voorgaande jaar als u niet reageert. 

  Ik geef een machtiging af en de parochie mag de komende jaren automatisch en op dezelfde wijze 

hetzelfde bedrag incasseren als is aangegeven in deze brief of wijzigingen daarop. U krijgt jaarlijks be-
richt dat het bedrag geïnd gaat worden met een mogelijkheid tot wijzigen. 

  Ik geef geen machtiging af en maak het bedrag zelf over van mijn IBANnummer:   

 
________________________________________ ten name van ________________________________ 

 

  Ik betaal contant en doe het geld in de envelop.  

  Ik doe dit jaar niet mee.                          

  Ik doe niet meer mee. (u krijgt geen uitnodiging meer voor de actie kerkbalans en geen Nieuwsbrief, 

tenzij u hieronder anders aankruist) 

  Ik wil het parochieblad ontvangen.         Ik wil geen parochieblad ontvangen 

 
Oost-, West- en Middelbeers, 14 februari 2022     Handtekening  ……………………………………………… 


