Mamelis, oktober 2022
Zeer gewaardeerde vriend van de abdij Sint Benedictusberg,
Bijgaand ontvangt u ons Vriendenbulletin, dat dit keer volledig in het teken staat van de viering van het 25-jarig
abtsjubileum, zoals die op 11 juni plaatsvond in de abdij.
In januari van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over dit jubileum en u daarbij ook uitgenodigd uw financiële
bijdrage te leveren aan het jubileumkado voor vader Abt, te weten nieuwe witte kazuifels voor de
hoogfeestdagen.
Velen van u hebben inmiddels hieraan een bijdrage geleverd, waarvoor de gemeenschap u zeer dankbaar is.
De Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg ondersteunt al meer dan 65 jaar de abdij St.
Benedictusberg en de in de abdij wonende Benedictijner monniken.
De afgelopen jaren ondersteunden we dankzij de bijdragen van de Vrienden concrete activiteiten zoals de liveverbinding via het internet met vieringen in de abdij, het communicatiesysteem in de abdij, het mede financieren
van de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de abdij, maar ook activiteiten als talencursussen voor
monniken uit het buitenland, excursies voor de gemeenschap, vervoer etc.
Ook u ondersteunde de gemeenschap in woord of daad, waarvoor de monniken u zeer dankbaar zijn. Zoals u al
eerder heeft laten blijken, wordt deze wijze waarop we uw bijdragen ten goede laten komen aan de gemeenschap
als waardevol ervaren. Daardoor voelen wij ons gesterkt om deze lijn onverminderd voort te zetten.
Inmiddels zijn we in de loop van dit jaar allemaal geconfronteerd met fors stijgende kosten van energie, maar ook
de kosten van levensonderhoud zijn flink gestegen, zo ook in de abdij. Daarom willen wij voor de komende
winter uw donatie in het teken stellen van het helpen dekken van deze extra kosten voor de gemeenschap.
Uw bijdrage zal worden gebruikt om de abdij financieel te ondersteunen in deze onvoorziene kostenstijgingen.
Wij verzoeken u vriendelijk daartoe de onderstaande IBAN-gegevens te gebruiken:
NL23INGB0001059525
t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint Benedictusberg-Abdij.

Uw gift is overigens aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat onze Stichting een ANBI-status heeft.
Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u een formulier opvragen bij onze
penningmeester (info@karstenram.nl). Het beheer en de bestedingen van het door donaties verkregen vermogen
worden jaarlijks in een financieel verslag door het Bestuur verantwoord, dat is terug te vinden op de website van
de abdij.
Namens de monniken van de abdij Sint Benedictusberg en namens het bestuur van de stichting dank ik u
hartelijk voor uw eventuele bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Petra Dassen-Housen
voorzitter

