
Antwoordformulier kerkelijke bijdrage 
Parochie van de Heilige Drieëenheid 

 

 Bijdrage voor 

Mariakerk, Brinklaan 42,1404EX Bussum 

IBAN:NL02RABO0372240526 

Incassant ID: NL13ZZZ302696440000 

 

 

 
Bijdrage van 

Heer/mevrouw____________________________ 

Adres:__________________________________

Postcode/plaats:__________________________

 

Mijn toezegging in 2021 

Ik vind het belangrijk dat de Mariakerk  er is en dat ik de kerk kan steunen in tijd van corona. 

Mijn toezegging voor geheel 2021 zal zijn : €                     in _________ termijnen van elk €   

Ik betaal mijn bijdrage in de maanden: □ Jan □ Feb □ Mrt □ Apr □ Mei □ Jun 

 □ Jul □ Aug □ Sep □ Okt □ Nov □ Dec 

 

Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan) 

Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag: 

□ door de Mariakerk automatisch af te laten schrijven* 

van mijn IBAN:  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

□ zelf over te maken op IBAN  NL02RABO0372240526 t.n.v. Parochie van de Heilige Drieëenheid onder 

vermelding van ‘Kerkbalans 2021’. 

 

Doorlopende machtiging voor meerdere jaren* 

Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag: 

□ door de Mariakerk elk jaar tot opzegging automatisch af te laten schrijven* 

van mijn IBAN:  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

 

(Niet invullen als u een doorlopende machtiging in de voorgaande jaren aan de Mariakerk heeft afgegeven)  

 

Door middel van een Overeenkomst tot periodiek schenking (Looptijd schenking 

minimaal 5 jaar) kunt U ook de schenking in uw belasting aangifte verwerken en een 

voordeel aan overhouden. 

 

Plaats   Datum   

 

 

Handtekening _________________________________ 

 

 
 

Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met de penningmeester van 
de parochie. U kunt dit formulier in de bijgevoegde antwoordenvelop aan de parochie retourneren. Voor uw 
administratie kunt u de bijgesloten “Kopie antwoordformulier” invullen en bewaren. 
 

*SEPA-machtiging: u geeft de Parochie van de Heilige Drieëenheid toestemming om doorlopend incasso-
opdrachten te sturen aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans en u 
geeft uw bank toestemming om het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze 
opdracht. U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. De eerste incasso zal plaatsvinden na ontvangst van uw formulier en voor de 
overige maanden op dag 25 van de aangekruiste maanden. 
 


