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Aktie Kerkbalans

Geef voor je kerk
Januari 2019

Beste
•
•
•
•

medeparochianen van de kernen:
HH. Engelbewaarders
St. Bonifacius
H. Geest
H.H. Michael en Bernardus

Misschien denkt u: lieve help alweer kerkbalans, vragen ze weer om geld. Inderdaad, maar
laten we beginnen iedereen die de parochie financieel steunt heel hartelijk te danken. Dankzij u
lukt het de penningmeester om het huishoudboekje van de parochie toch enigszins op orde te
houden. Maar we zijn er nog niet, want de jaarrekening en de begroting van de parochie blijven
rode cijfers vertonen. Daarom vragen we ook dit jaar weer aandacht voor de Aktie Kerkbalans.

Het thema van de Aktie Kerkbalans is: “Geef om je Kerk”. In onze vier parochiekernen geven
heel veel vrijwilligers daar invulling aan. Samen met pastores proberen ze een kerk te zijn die,
in de voetsporen van Jezus, geeft om de mensen en een goede boodschap uitstraalt door in lief
en leed medemensen nabij te zijn.

Kerk zijn kost geld. Door de parochie financieel te steunen, geeft u ook invulling aan het thema
“Geef voor je kerk”. Zou u daarom een kerkbijdrage willen geven? Nu snappen we ook wel dat
niet iedereen even goed in zijn slappe was zit, maar als even kan, wilt u er dan eens over
nadenken of u bijvoorbeeld een of twee maal per jaar € 25,-- naar de parochie kunt overmaken.
Elk bedrag is welkom. Geeft u elk jaar al een bijdrage, wilt u er dan eens over nadenken of u die
bijdrage kunt verhogen.
Om een lang verhaal kort te maken vragen wij u: “Geef voor je kerk!”. En maak een bedrag
over aan de parochie. In de bijlage vindt u meer informatie over hoe dat kan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur en de pastores van parochie Heilige Thomas,

Tineke Heemskerk – de Boer, secretaris

p.s. voor informatie of toezeggingen kunt u mailen naar: Kerkbijdrage@heiligethomas.nl.
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Financiële overzichten
In het kader van het parochiebreed beheer hanteert het parochiebestuur de volgende
doelstellingen:
• een optimale bezetting van het pastoraal team;
• het in stand houden van de kerkgebouwen en begraafplaatsen in de kernen;
• het handhaven van de specifieke beleving in elke parochiekern.
Hierna vindt u de cijfers volgens:
• De begroting voor het jaar 2019
• Rekening en Verantwoording (R & V) van het jaar 2017
• Rekening en Verantwoording (R & V) van het jaar 2016
2019
Begroting
Baten
Bijdrage Parochianen
Opbrengst uit bezittingen e.d.
Incidentele opbrengsten
Totaal
Lasten
Persoonskosten
Kosten gebouwen en begraafplaatsen
Kosten eredienst en pastoraal
Algemeen beheer en incidenteel
Totaal
Saldo

347.000
151.000

2017
R&V

2016
R&V

498.000

401.028
178.578
1.083
580.689

366.498
187.011
27.187
580.696

201.000
181.900
50.250
130.750
563.900

179.930
226.196
59.468
130.434
596.026

175.148
273.480
65.113
108.454
622.195

-/- 65.900

-/- 15.337

-/-

41.499

Toelichting
• In samenloop met het proces van vergrijzing en afname van kerkelijke betrokkenheid zijn de
bijdragen van parochianen afgenomen. Voor de begroting van 2019 is met een daling van
deze inkomsten rekening gehouden. Er is geen rekening gehouden met legaten en
dergelijke.
• Opbrengsten van bezittingen (inclusief spaargeld en beleggingen) staan sterk onder invloed
van lage rendementen en de inkomsten uit verhuur zullen afnemen. Naar verwachting zal in
2019 voor beleggingen een beperkte verbetering optreden.
• Het totaal van uitgaven is stabiel en vertoont zelfs een lichte afname. Momenteel is het
pastorale team optimaal bezet en de andere uitgaven zullen min of meer gelijkblijvend zijn.
Deze situatie is verwerkt in de posten van de begroting 2019.
• Het resultaat van inkomsten en uitgaven van de afgelopen jaren en ook de begroting van
2019 zijn doorlopend negatief uitgekomen. De positie van het vermogen van de parochie
neemt daardoor af. Het is noodzakelijk om dit patroon te doorbreken. Daarom gaat het
parochiebestuur de uitgaven ook in 2019 weer nader beoordelen om te komen tot
optimalisering van uitgaven en (geleidelijke) afstemming op de inkomsten.
• Het parochiebestuur hoopt natuurlijk ook dat de inkomsten zullen stijgen doordat meer
parochianen meedoen aan de actie kerkbalans, in 2019 met het motto “Geef voor je kerk”.

