
 

 

Antwoordformulier kerkelijke bijdrage 
        
 
 

Bijdrage voor 

Heilige Theresia van Ávila Parochie 

IBAN: NL71 RABO 0161 1566 14 

Incassant-ID: NL73ZZZ302696440569 

 

Mijn toezegging in 2021 

□ Ik wil me NIET vastleggen, maar ontvang WEL graag het ParochieMagaZin Solo Dios, hiervoor betaal ik 15 

euro. 

□ Ik wil WEL bijdragen aan de kerk en geef ieder jaar / kwartaal / maand een bedrag van €    

 

Toezegging voor geheel 2021: €   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 Parochie Heilige Theresia van Ávila automatisch af te laten schrijven* 

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

□ zelf over te maken op IBAN NL71 RABO 0161 1566 14 t.n.v. Heilige Theresia van Ávila Parochie onder 

vermelding van Solo Dios. 

□  Ik ontvang verder graag de nieuwsbrief van de locatie cq de parochie op onderstaand mailadres  

 

Telefoon: ……………………….… E-mail-adres: ……………………..………………………………………. 

 

 

Plaats   Datum   

 

 

 

Handtekening   

 

*SEPA-machtiging: u geeft de Theresia van Ávila Parochie 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 incasso over januari zal 
plaatsvinden op 25 januari 2021  en voor de overige maanden op dag 25 van de aangekruiste maanden. 
 
Wilt u dit formulier invullen en meegeven aan de vrijwilliger die het voor 1 februari bij u komt ophalen? U kunt daarbij 
gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvelop. 


