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ACTIE	  KERKBALANS	  2020:	  geef	  voor	  je	  kerk!	   	   	   Januari	  2020	  
	  
	  
Beste	  parochiaan,	  
	  
Actie	  Kerkbalans	  is	  veel	  meer	  dan	  het	  inzamelen	  van	  geld.	  Dat	  is	  geen	  doel	  op	  zich.	  Hét	  doel	  is	  
samen	  geloofsgemeenschap	  te	  zijn	  en	  te	  blijven.	  Wij	  geloven	  in	  God	  en	  zien	  om	  naar	  elkaar.	  Ook	  dit	  
jaar	  willen	  we	  onze	  parochie	  levend	  houden	  door	  samen	  te	  vieren,	  gemeenschap	  	  te	  zijn,	  
samenkomsten	  te	  houden	  én	  aandacht	  voor	  elkaar	  te	  hebben,	  	  juist	  ook	  in	  moeilijke	  tijden.	  
	  
De	  bijdrage	  van	  u,	  van	  ons	  allemaal	  is	  daarvoor	  nodig.	  Het	  lijkt	  allemaal	  zo	  vanzelfsprekend.	  U	  komt	  
binnen	  in	  een	  schone	  en	  versierde	  kerk,	  waar	  de	  liturgieboekjes	  klaar	  liggen,	  een	  koor	  optreedt,	  de	  
organist	  speelt,	  een	  kerk	  die	  voorbereidt	  op	  de	  Eerste	  Communie	  en	  het	  Vormsel.	  Tal	  van	  mede-‐
parochianen	  maken	  dat	  vrijwillig	  mogelijk:	  dat	  is	  samen-‐kerk-‐zijn,	  om	  trots	  op	  te	  zijn.	  	  
De	  kosten	  van	  het	  personeel,	  onderhoud	  van	  gebouwen,	  de	  eredienst	  en	  andere	  kerkelijke	  
activiteiten	  ,	  moeten	  wij	  wel	  kunnen	  blijven	  betalen.	  Op	  de	  achterkant	  van	  deze	  brief	  ziet	  u	  hoeveel	  
geld	  daarmee	  gemoeid	  is.	  	  
	  
Wij	  vragen	  u	  om	  onze	  parochie	  en	  ons	  geloof	  in	  stand	  te	  helpen	  houden	  met	  uw	  bijdrage.	  Bouw	  
mee	  aan	  een	  nieuwe	  toekomst	  van	  onze	  kerk!	  Dwars	  door	  de	  ontmoediging	  van	  kerksluitingen	  en	  
kerkverlatingen	  heen.	  Ons	  geloof	  biedt	  hoop	  en	  vertrouwen	  in	  de	  toekomst;	  laten	  we	  ons	  geloof	  
bewaren	  en	  doorgeven	  aan	  de	  volgende	  generaties.	  
	  
U	  kunt	  uw	  bijdrage	  aan	  de	  Actie	  Kerkbalans	  2020	  overmaken	  op	  NL40	  RABO	  0113	  9881	  09	  t.n.v.	  
parochie	  zalige	  Titus	  Brandsma	  ,	  onder	  vermelding	  van	  de	  relatiecode	  bovenaan	  deze	  brief.	  Uw	  gift	  
wordt	  dan	  geregistreerd	  onder	  uw	  geloofsgemeenschap.	  
	  
Uw	  Kerkbalans-‐bijdrage	  kunt	  u	  ook	  geven	  in	  de	  vorm	  van	  een	  vast	  jaarlijks	  bedrag	  voor	  de	  duur	  van	  
minstens	  vijf	  jaar.	  Dit	  heet	  ‘een	  periodieke	  gift	  in	  geld’.	  Het	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  u	  uw	  bijdrage	  elk	  
jaar	  volledig	  als	  gift	  kunt	  aftrekken	  voor	  de	  belasting	  
	  
Met	  de	  hartelijke	  dank	  en	  vriendelijke	  groet	  van	  uw	  parochiebestuur,	  

	  
Henri	  ten	  Have	   	   	   Thom	  Verlinden	  	  	  	  
(pastoor)	   	   	   (vicevoorzitter)	  
	  
PS.	  De	  overeenkomst	  voor	  een	  periodieke	  gift	  vindt	  u	  op	  www.belastingdienst.nl	  .	  Hulp	  nodig?	  Bel	  
0317-‐747108	  of	  mail	  naar	  penningmeester@pztb.nl	  .	  
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realisatie begroting

Baten 2018 2020
Kerkbalans (kerkbijdragen) 340063 280000
collectegelden 83462 70000
uitvaarten 56248 55000
kaarsengelden 22661 22500
overige bijdragen parochianen 31183 37700

opbrengst begraafplaatsen 20619 15000

opbrengst financiele beleggingen 89111 90000
verhuur onroerend goed 93458 77600
overige opbrengst bezittingen 18806 20100

Totaal baten 755611 667900

afdracht bisdom -85370 -59866

totaal beschikbare geldmiddelen 670241 608034

Lasten 2018 2020
Personeelskosten 300895 265275
pastoraal team 184414 157225
administratief en huishoudelijk personeel 41259 39550
musici 54449 56000
assistenties 12366 12500
overige personele lasten 8357 0

Kosten onroerend goed 317645 305500
klein onderhoud 66380 47500
dotatie groot onderhoud 120000 120000
energie 78277 75000
verzekeringen en belastingen 37431 38000
kosten begraafplaatsen 10843 25000
overige kosten onroerend goed 4714 0

Kosten eredienst en pastoraal 78958 77500
(offer-) kaarsen 23749 20000
overige kosten eredienst 19770 17500
Parochieblad TitusBreed 24486 26000
Overige kosten pastoraal 10953 14000

Beheerskosten 90746 132020
“boodschappen” 11368 12000
kopieerkosten 12107 10000
automatisering 23676 22500
Advies- en accountantskosten 10074 10000
Porto, telefonie, internet 10240 12000
overige beheerskosten 23281 65520

totale lasten 788244 780295

Resultaat -118003 -172261

Een verdere toelichting op de begroting vind u op de website van de parochie (https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/).


