STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK TE JOPPE
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7245 BM Laren (Gld)

November 2017.

Geachte Heer/Mevrouw,

In juli 2016 hebben wij u middels een rondschrijven op de hoogte gebracht van de oprichting van onze
Vriendenstichting. Bij die gelegenheid hebben wij u tevens geïnformeerd over de doelstelling van de
Vriendenstichting – kort gezegd: de bevordering van de instandhouding van de Joppekerk en haar
activiteiten – en over de mogelijkheid om die doelstelling op fiscaalvriendelijke wijze te ondersteunen
door middel van een donatie of periodieke gift.
Van laatstgenoemde mogelijkheden is ruimhartig gebruik gemaakt, er in resulterend dat de
Vriendenstichting met de ingezamelde gelden inmiddels de aandrijving van 2 kerkklokken van de
Joppekerk heeft kunnen laten vernieuwen. Alle kerkgangers en omwonenden van de Joppekerk kunnen
dus weer genieten van het gebeier van de kerkklokken. De Vriendenstichting is de begunstigers veel
dank verschuldigd voor hun gulle gaven.
Voor wat de (nabije) toekomst betreft, is de Vriendenstichting in de 1e plaats doende om ter gelegenheid
van de viering van het 150-jarig bestaan van de Joppekerk, in 2018, een fraai uitgevoerd gedenkboek in
beperkte oplage te laten verschijnen. Te zijner tijd zult u door ons nader worden geïnformeerd over de
mogelijkheid tot voorintekening op dit boek.

En verder is de Vriendenstichting in overleg met de Lokatieraad om, zo mogelijk eveneens ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Joppekerk in 2018, een van de andere zaken op de
wensenlijst – zoals de verlichting van de gebrandschilderde ramen van het priesterkoor, de opknapbeurt
van het kerkorgel, de aanschaf van een multi-mediaal projectiescherm en de aanschaf van nieuwe
kazuifels – te doen realiseren.

Om bovenstaande ambities van de Vriendenstichting mogelijk te doen maken, doen wij, net als vorig
jaar, weer een beroep op u om een donatie of periodieke gift aan de Vriendenstichting te doen. Vanwege
de ANBI- status ( Algemeen Nut Beogende Instelling) die de Vriendenstichting van de Belastingdienst
verleend heeft gekregen, is een dergelijke donatie of gift aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.
Uw eenmalige donatie kunt u doen door overmaking op bankrekening NL17 RABO 0306 4737 71 ten
name van Stichting Vrienden van de Joppekerk. Indien u een periodieke gift wilt doen ( minimaal 5 jaar
achter elkaar of zoveel korter als u eerder overlijdt), verzoeken wij u dat aan het secretariaat van de
Vriendenstichting kenbaar te maken, u zult dan in het bezit worden gesteld van een daartoe bestemd
door u te ondertekenen standaardformulier.

Telefoon: 0573-400989.
E-mail:h.brandjes@kpnmail.nl
Website: www. stichtingvriendenvanderooms-katholiekekerktejoppe.nl
IBAN: NL17 RABO 0306 4737 71

Indien u na lezing van deze brief nog behoefte heeft aan meer informatie over de Vriendenstichting,
bezoek dan de website www.stichtingvriendenvanderooms-katholiekekerktejoppe.nl of voel u vrij om
contact op te nemen met een van de ondergetekenden.
Voor uw aandacht en meer nog voor uw eventuele donatie of gift danken wij u hartelijk.
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