NIEUWSBULLETIN VAN HET KERKBESTUUR H. REMIGIUS 2-13

Proficiat.
Het kerkbestuur feliciteert alle parochianen die in juli hun verjaardag gevierd hebben.

Omdat wij u op de hoogte willen houden van de financiële situatie van onze parochie, geven
wij een overzicht van de laatste twee boekjaren.

BATEN EN LASTENREKENING 2015 – 2014
BATEN
Bijdrage parochianen
Opbrengsten uit
bezittingen en beleggingen
Nadelig saldo

2015

2014

€ 44.839,00

€ 55.073,00

€ 38.991,00
€ 45.002,00
€ 4.799,00
€
0,00
--------------------------------------------€ 88.629,00
€ 100.075,00
---------------------------------------------

LASTEN
Persoonskosten
Huisvestingskosten
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige
bijdragen
Beheerskosten
Voordelig saldo
Som der lasten

€ 42.946,00
€ 17.058,00
€ 6.535,00
€
656,00

€ 41.073,00
€ 21.660,00
€ 13.163,00
€
904,00

€ 14.460,00
€ 13.425,00
€ 6.974,00
€ 6.509,00
€
0,00
€ 3.341,00
--------------------------------------------€ 88.629,00
€ 100.075,00
---------------------------------------------

Hoe kan ik meedoen met de kerkbijdrage?
*
Met internet bankieren kunt uzelf een machtiging maken om uw periodieke bijdrage te
storten.
U hoeft alleen uw eigen adres en rekeningnummer in te vullen en het rekeningnummer van
het kerkbestuur van de H. Remigius parochie te Klimmen, met vermelding van
“Kerkbijdrage”.
Ons bankrekeningnummer is: NL12RABO 0125 9055 48
*

U kunt ook gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro.
Vergeet dan niet om uw banknummer te vermelden! (uw IBAN rekeningnummer)

Wat is het richtbedrag?
Voor de kerkbijdrage in het bisdom Roermond is een richtlijn vastgesteld van 1 % van het
jaarlijkse netto-inkomen van een gezin. Voor een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend
pensioen komt dit neer op € 100,00. Van parochianen met een modaal inkomen wordt een
jaarlijkse bijdrage verwacht van € 180,00 en van parochianen met een inkomen van 2x
modaal € 314,00.
Maar we zijn blij met elke bijdrage.
Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële
steun!
Concert met orgel en saxofoon in Klimmen
Op vrijdag 22 juli verzorgen organist Ruud Huijbregts en saxofonist Xavier Scheepers een
concert in de Remigiuskerk in Klimmen. Het concert begint om 20.00 uur en duurt een uur.
Op het programma staan romantische en wat modernere muziekstukken. Het concert is
onderdeel van het Orgelfestival Limburg.
Beide solisten zijn bekende musici in Noord-Brabant. Ruud Huijbregts is organist van
de hoofdkerk in Eindhoven, de Sint-Catrien, en is hoofdvakdocent orgel aan het Brabants
Conservatorium in Tilburg. Xavier Scheepers is afkomstig uit Limburg, van Linne, maar
studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam, om daarna aan een internationale carrière
te gaan werken. Hij speelt zowel jazz als klassiek saxofoonrepertoire en trad met meerdere
grote orkesten op, vooral in Duitsland. Hij is docent aan de muziekscholen van Heinsberg en
Eindhoven.
Op het programma staan werken van romantische componisten zoals Wesley en de
laat-romanticus Hendrik Andriessen. Het repertoire voor orgel en saxofoon is vrij nieuw en
dat is te merken in stukken van Bozza en Bédard. We krijgen vooral kortere delen achter
elkaar te horen, zodat een afwisselend concert ontstaat.
Orgelkring Voerendaal organiseert dit concert. De toegang is gratis, maar we
verwachten wel een vrijwillige gave. Na het concert kunnen geïnteresseerden nog met de
spelers een drankje nuttigen.

