Parochies Venray Centrum

Aan de abonnees van het parochieblad Samen Kerk,
woonachtig buiten Venray
Venray, 2 juni 2020
Geachte dames en heren,
Met regelmaat houden we onze in- en uitgaven graag tegen het licht. Opvallend was dat de
laatste jaren de kosten van de druk en met name van de verspreiding van het parochieblad
flink zijn gestegen. Ongeveer een vijfde deel van de uitgaven voor het blad bestaat uit
verzendingskosten voor abonnees die buiten Venray wonen.
E.e.a. heeft geleid tot volgend besluit.
Voortaan verschijnt het blad in plaats van 5 keer per jaar 4 keer per jaar: eind augustus, eind
november, eind februari en begin mei.
Voor abonnees buiten Venray vragen we een abonnementsprijs van € 15,- per jaar voor de
papieren versie. Daarnaast is er de mogelijkheid om zonder kosten het blad digitaal te
ontvangen. Het is ook mogelijk de papieren versie mee te nemen als u de kerk bezoekt.
Daarom verzoeken we u te laten weten:
• of u Samen Kerk wilt blijven ontvangen
• of u kiest voor de papieren versie ad € 15,- per jaar
• of voor digitale toezending zonder kosten
U kunt uw keuze kenbaar maken aan samenkerkvenray@gmail.com, het mailadres van het
parochieblad. Als u kiest voor digitale toezending, wilt u dan in deze mail ook uw postadres
vermelden voor de administratieve afwikkeling.
Als u geen email gebruikt kunt u uw keuze doorgeven aan de administratie van uw parochie.
De administratie van de Grote Kerk kunt u bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag tussen 09.30 en 10.30 uur. Tel. 0478-550740.
De administratie van de Paterskerk van maandag tot en met vrijdag op dezelfde tijd.
Tel. 0478-580202.
We betreuren de noodzaak van deze ingreep, die we echter voor het betaalbaar
voortbestaan van het blad noodzakelijk achten.
Mocht u interesse hebben in de nieuwe digitale Nieuwsbrief naast het blad Samen Kerk dan
kunt u zich daartoe aanmelden via de website van de Grote Kerk.
Met hartelijke groet,
Het kerkbestuur.

