PAROCHIE COSMAS EN DAMIANUS GROESBEEK

KERKBALANS
In onze plaatselijke geloofsgemeenschap proberen we mensen nabij te zijn,
elkaar tot steun te zijn in leven en geloof. Als kerk willen we staan voor verbondenheid, aandacht, ontmoeten, bezinning, houvast, hoe dan ook. Mogelijk heb
je een goed gevoel, als je een keer een huwelijk, doop of uitvaart meemaakt of
als je zomaar een keer de kerk binnenloopt om een viering mee te maken of
een kaars op te steken. Voor velen is het kerkgebouw ook een markant
herkenningspunt.

Ook in de toekomst willen we als
kerk zichtbaar en nabij blijven en ons
steentje bijdragen aan een goede en
positieve wijze van met elkaar leven.
Dat gaat niet zonder hoop en
vertrouwen. Wat is deze kerk jou
waard?

De kerk, dat zijn de mensen, de gebouwen met hun specifieke sfeer, de liturgie,
de zang, wat er gevierd en genoemd wordt. Dat is haar kunst, haar teksten en
haar muziek, meer dan een optelsom van uiterlijkheden. Verwijst uiteindelijk
niet alles naar het mysterie van God? Zo getuigden de bouwers van kerken van
hun geloof. Net zoals al diegenen die zich bij ‘hun’ kerk betrokken voelen en er
zich op allerlei manieren voor inzetten.
Alles van waarde vergt onderhoud. Een relatie, een gebouw. Daarom ook de
actie kerkbalans. Een oproep om bij te dragen aan deze blijvende waarde. De

bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke kerk. Het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, bijzondere vieringen. Het gaat om al die
kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u
en al die anderen welkom te heten.
Het begin van het jaar is de tijd waarin wij in het kader van de Kerkbalans een
beroep doen op u voor een financiële bijdrage.
U kunt uw kerkbijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers:
voor Centrum:

NL86 RABO 0117 4059 49; NL68 INGB 0000 9448 37
NL34 SNSB 0932 2405 50

voor Breedeweg: NL29 RABO 0117 4051 32; NL63 INGB 0000 9000 16
Hiernaast kunt u een financieel verslag lezen over de jaren 2014, 2015 en 2016.
Zo krijgt u een idee van de bestedingen van uw geld in het afgelopen jaar.
Vanzelfsprekend zijn wij hen die trouw hun bijdrage leveren zeer erkentelijk.
Wij vertrouwen weer op u. Alleen met elkaar kunnen wij onze parochie in stand
houden.
Namens parochiebestuur en pastoraal team,
Henk Janssen, pastoor

TARIEVEN EN FINANCIËN VAN DE PAROCHIE
Doopsel
Communie
Vormsel
Huwelijk
Avondwake alleen
Avondwake+crematie
Uitvaart (+avondwake)
Misintentie

€ 60
€ 50
€ 50
€ 360
€ 300
€ 450
€ 450
€ 10

Inkomsten (afgerond op duizend €)
2016
€

2015
€

2014
€

Bijdragen parochianen
Opbrengst uit bezittingen
Begraafplaatsen

209.000
95.000
47.000

228.000
104.000
49.000

238.000
99.000
48.000

Totaal

351.000

381.000

385.000

2016
€

2015
€

2014
€

Persoonskosten
Kosten kerkgebouwen
Kosten overige gebouwen
Kosten begraafplaatsen
Kosten erediensten en pastoraat
Verplichte bijdragen aan Bisdom
Kosten beheer en banken

116.000
122.000
15.000
10.000
28.000
38.000
26.000

123.000
118.000
14.000
9.000
32.000
47.000
30.000

131.000
121.000
14.000
17.000
35.000
43.000
33.000

Totaal

355.000

373.000

394.000

-4.000

8.000

-9.000

Uitgaven (afgerond op duizend €)

Resultaat

Hierboven een overzicht van de inkomsten en uitgaven vanaf de fusiedatum
van de Parochie, 01.01.2014. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan
het samenstellen van de jaarrekening en de verantwoording van het
(afgelopen) boekjaar 2017.
De jaarrekening 2016 is door het bestuur nog niet vastgesteld. Het is mogelijk
dat bij vaststelling van deze jaarrekening het resultaat kan wijzigen. Deze wijziging zal echter minimaal zijn.

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER ACTIE KERKBALANS
Wat is Kerkbalans?
Kerken krijgen in Nederland geen subsidie van de overheid. Alle kosten moeten
betaald worden uit giften van mensen die de kerk een warm hart toedragen.
Kerkbalans is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf christelijke kerkgenootschappen voor de gewone uitgaven van de plaatselijke kerk: personeelskosten,
onderhoud gebouw, gas, water, licht, etc.
Welke kerkgemeenschappen?
Kerkbalans is sinds 1973 een gezamenlijke actie van: de Rooms-Katholieke
Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap.
Waar is Kerkbalans?
De Actie Kerkbalans wordt in het hele land gehouden, maar de opbrengst van
de collecte is bestemd voor de plaatselijke parochie. Wat u geeft, komt niet in
een landelijke pot, maar gaat rechtstreeks naar uw eigen parochie.
Waarom Kerkbalans?
Kerken hebben het in deze tijd niet gemakkelijk. Veel mensen zijn met heel
andere dingen bezig dan het geloof. Maar wie zich erin verdiept, ontdekt dat
de kerk staat voor waarden die ook over 20, 30 of 100 jaar nog van belang zijn.
Met uw gift kan de kerk ook in de toekomst blijven bestaan.
Hoe werkt Kerkbalans?
Kerkbalans werkt in elke plaats een beetje anders. In sommige parochies gaan
in januari collectanten langs de deur. Op andere plekken krijgen alle parochianen een acceptgiro thuisgestuurd. Hoe het aangepakt wordt, is niet belangrijk.
Belangrijk is dat u de kerk waardevol vindt en een steentje wilt bijdragen.
Heeft Kerkbalans fiscale voordelen?
Jazeker. Giften aan goede doelen of zogeheten organisaties tot algemeen nut
(anbi’s) zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen. Uw bijdrage aan Kerkbalans
mag u in uw aangifte als een gift aan een anbi opgeven.
Waar vind ik meer informatie over Kerkbalans?
Op de website www.kerkbalans.nl
Waar vind ik meer informatie over de Parochie HH. Cosmas en Damianus te
Groesbeek?
Op de website www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

