
Herabonnering Kerk & Leven 2021 
 
Beste lezer van Kerk & Leven, 
 
In week 44 van Kerk & leven wordt de herabonnering aangekondigd.  
U ontvangt als abonnee (in de week van 28 oktober) een overschrijving met de vraag om te 
herabonneren. Indien u reeds betaald heeft, hoeft u daarmee geen rekening te houden.  
 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor twee dingen die mijn taak als abonnementsverantwoordelijke 
fel kunnen vergemakkelijken: 

1. Wil a.u.b. uw abonnementsnummer vermelden bij de mededeling op uw overschrijving.  
U vindt dat nummer bij het adres dat op uw parochieblad gedrukt staat. 

2. Indien u internetbankieren gebruikt en u reeds de begunstigde Kerk & Leven in uw bestand 
hebt staan, vergeet dan niet het juiste rekeningnummerin te voeren.  

Er is maar één editie meer van Kerk & Leven voor de parochie H. Laurentius Lokeren-Moerbeke.   
Vandaar dat alles gecentraliseerd wordt op éénrekeningnummer:BE10 1431 00899404 op naam van 
PPLM Communicatie 
Om uw abonnement zeker verder te blijven ontvangen is het dus van belang dat uw overschrijving op 
het juiste rekeningnummer terecht komt.  
De abonnementsprijs hebben wij, gezien de gestegen kosten, moeten optrekken naar € 45. 
Wij willen jullie echter de garantie bieden dat deze prijs ongewijzigd zal blijven voor de komende drie 
jaren (2021, 2022 en 2023).  
 
Wij doen ons best om de herabonnering vlot te laten verlopen.  
Mocht u toch een probleem ervaren, gelieve dan contact op te nemen met de 
abonnementsverantwoordelijke op dinsdag- of donderdagvoormiddag tussen 9.00 u en 12.00 u op 
nummer 09 346 81 34 of een mail te sturen naar olv.hemelvaart.eksaarde@parochies.kerknet.be 
ter attentie van Bob Van Lancker – abonnement Kerk & Leven.  
 
Nieuwe abonnees kunnen ook steeds op deze wijze een abonnement aanvragen.  
Zij hebben nog geen abonneenummer, maar dat is geen probleem om de gegevens te verwerken.  
 
Hartelijk dank voorde medewerking en de aandacht voor een vlotte herabonnering.  
 
Bob Van Lancker,  
abonnement verantwoordelijke.  
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