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Ten name van paters redemptoristen
inzake ‘Giften’. Uw bijdrage komt ten
goede aan de missie wereldwijd en
aan de continuïteit van pastorale
activiteiten in Klooster Wittem.

Geld heeft waarde
als er iets goeds
mee gebeurt

STEUN ONS

Klooster Wittem is voor veel mensen een
bijzondere en zelfs ‘heilige’ plek. De paters
redemptoristen wonen en werken er sinds 1836.
Voor hele generaties maakt Klooster Wittem
een wezenlijk deel uit van hun leven.
Ze zijn er op bedevaart geweest,
een pelgrimsroute gelopen, vieringen
bijgewoond of een kaarsje opgestoken.
Klooster Wittem verbindt warme herinneringen
en liefdevolle intenties met gloedvolle
toekomstwensen. Aandacht voor elkaar
staat hier centraal.
Een waardevolle pleisterplaats voor de ziel
Bij wezenlijke momenten in het leven past
een luisterend oor, een fijn gesprek en een
gebaar van troost. Om Klooster Wittem,
als kerkgemeenschap en als ‘pleisterplaats
voor de ziel’, te kunnen blijven voortzetten is
uw (extra) steun meer dan welkom.
Met uw bijdrage blijft Klooster Wittem
die betekenisvolle plek die van grote waarde
is voor huidige en volgende generaties.

Doneren, schenken,
nalaten; uw blijk
van waardering

Geven in een vorm die bij u past
Naast vrije giften, reguliere donaties of eenmalige
schenking zijn er nog drie mogelijkheden waarop
u een financiële bijdrage kunt leveren aan
Klooster Wittem. Dat zijn:
1. De fiscaal gunstige periodieke schenking
Hierbij heeft u de mogelijkheid om een gift over
meerdere jaren te verdelen, bijvoorbeeld in de vorm
van een fiscaal aantrekkelijke lijfrente. Hiertoe
kunt u de ‘overeenkomst periodieke gift’ van
de Belastingdienst invullen. Deze kunt u aanvragen
bij Klooster Wittem of downloaden vanaf onze
website.
2. Een nalatenschap
U kunt Klooster Wittem door de notaris laten
opnemen in uw testament. Door erfstelling kan
een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan
Klooster Wittem toebedeeld worden. Het staat
dan niet vast hoeveel dat zal zijn; een nalatenschap
is een saldo van bezittingen en schulden.

3. Het legaat
Als u kiest voor een legaat dan staat in uw
testament exact omschreven wat wordt
gelegateerd. Ook deze vorm van nalatenschap
kunt u via de notaris laten vastleggen.
Klooster Wittem en de belasting
De Belastingdienst heeft Klooster Wittem
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) met RSIN 824119496. Dit heeft
gunstige gevolgen voor de fiscale aftrekbaarheid
van uw schenking. Ook hoeft u bij nalatenschap
of legaat geen schenking- of successierechten
te betalen.
Persoonlijk advies
Wij adviseren u graag over de diverse vormen
van schenken en doneren. Wij helpen u met
de formulieren en gegevens die u daarvoor
nodig heeft. Ook informeren wij u graag over
de fiscaal gunstige aspecten van periodieke
schenkingen, nalatenschap en legaten.

