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Jaarlijkse actie 
De actie Kerkbalans is dit jaar van 21 januari tot en met 5 februari. De kerken 
doen dan een beroep op hun leden om ruimhartig te geven voor de plaatselij-
ke kerk. De kerkbijdragen van de leden zijn immers de voornaamste bron van 
inkomsten voor de kerk. 
 
 
Mijn kerk verbindt 
De Andreasparochie is een hechte gemeenschap van mensen die een ver-
haal te vertellen hebben. We willen klaarstaan voor de medemens, en dat 
komt terug in de verhalen die we samen leven en beleven. Dat verbindt ons 
met elkaar en met de parochie. Dit jaar willen wij tijdens de actie Kerkbalans 
naast de noodzakelijke kerkbijdrage dan ook aandacht geven aan verbinding. 
 

  
Facebook 
Een aantal mensen vertelt wat hem/haar verbindt met de Andreasparochie, 
waarom zij zich betrokken voelen bij de Andreasparochie. En zij brengen een 
voorwerp mee dat symbool staat voor die verbondenheid. Of ze bieden een 
dienst aan die de binding met de parochie tot uitdrukking brengt. 
Hiervan worden korte filmpjes gemaakt die op onze Facebookpagina worden 
geplaatst. Een aantal staat er al. Kijk op: 
https://www.facebook.com/andreasparochie. 
 

https://www.facebook.com/andreasparochie


 

 

Veiling 

De aangeboden voorwerpen en diensten worden op 21 januari in onze kerk 
geveild. Om 13.00 uur luiden we de actie Kerkbalans in, en dan begint de 
veiling. De opbrengst komt geheel ten goede aan onze parochie.  
Veilingmeester is Jo Braeken, presentator van Noa de Mes, de talkshow van 
café Pelt. 
Kom en bied op de voorwerpen, maar vooral op de bijbehorende verhalen. 
Ook aan de inwendige mens is gedacht: er is koffie/thee, chocomel en gebak. 
 
 
Ik heb ook iets voor de veiling 
U wilt onze actie tot een succes maken en ook iets inbrengen voor de veiling?   
Dat kan; kom op 21 januari met uw voorwerp naar de veiling. U bent van har-
te welkom. Ook dan is de opbrengst voor de parochie. Wordt uw voorwerp 
niet verkocht, dan neemt u het weer mee naar huis.  
 
 
Meer informatie over de actie Kerkbalans? 
Lees dan verder op de volgende pagina's. 
Als u het blad omdraait, kunt u de overige informatie van deze maand lezen. 



 

 

Hoe kan ik de parochie verder steunen?  
 
Door vrijwilliger te worden: zonder vrijwilligers kan een parochiegemeen-
schap niet bestaan. Wilt u zich inzetten voor onze parochie, meldt u zich dan 
aan bij Eline Claassens, Karin van Doormaal of Nelly van Ooijen. 
 
Financieel:  
 Met uw kerkbijdrage: voor alle duidelijkheid, wij krijgen geen subsidie van 

de overheid of van het bisdom. Wij moeten rondkomen van uw giften. U 
kunt uw kerkbijdrage aftrekken van de belasting. Onze parochie is een al-
gemeen nut beogende instelling (ANBI). 

 U kunt ook een periodieke gift geven. U maakt dan vijf jaar hetzelfde be-
drag over. Dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden 
afgetrokken van de inkomsten; u hoeft dan geen rekening te houden met 
de drempel van 1% van het verzamelinkomen.  

 In uw testament: daarin kunt u vastleggen of, en aan welke goede doelen 
u iets wilt nalaten. Eén van die goede doelen kan uw parochie zijn. 

Meer informatie kunt u krijgen bij het parochiebestuur. 
 
Hoeveel zal ik bijdragen?  
Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De 
richtlijn van het bisdom Roermond geeft voor 2017 een bedrag aan van mi-
nimaal € 100,00 per jaar. Als u dit de laatste vier jaar achter elkaar hebt 
betaald, worden de kosten voor huwelijks- en rouwdiensten niet in rekening 
gebracht. Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom. Willen wij alle 
plannen kunnen realiseren is meer kerkbijdrage zelfs hard nodig. Daarom 
vragen wij u met uw hart en uw verstand naar draagkracht bij te dragen. 
 
Hoe maak ik het geld over?  
Dat kan op verschillende manieren:  
 Door uw bijdrage over te maken op rekening NL21 ABNA 0577627325 

t.n.v. RK Kerkbestuur St. Andreas o.v.v. Kerkbijdrage. 
 Met bijgesloten acceptgiro. Bent u die kwijt, dan kunt u in de kerk een 

nieuwe krijgen. 
 Via een opdracht aan uw bank om periodiek een bedrag aan ons over te 

maken. 
 

Om ons een idee te geven waar we het komende jaar op mogen rekenen, 
zou het fijn zijn als u het formulier 'toezegging kerkbijdrage 2017' invult. U 
kunt dat ook gebruiken als u uw huidige bijdrage wilt verhogen. Vergeet dan 
niet ook uw opdracht aan de bank aan te passen. 
 
Wij danken iedereen van harte voor de bijdrage in het afgelopen jaar. En wij 
danken u bij voorbaat voor uw kerkbijdrage voor dit jaar. 



 

 

Hoe staan we er nu voor? 
 
Exploitatieoverzicht 2013 - eerste halfjaar 2016 
 2015 2015  2016   
 1e helft    1e helft 
Kerkbijdragen 15.473 24.181 14.261 
Collecten 4.230 7.177 3.683 
Stipendia, huwelijken, uitvaarten 1.551 4.065 2.010 
Opbrengsten gebouw 3.244 5.500 2.784 
Overige inkomsten 353 9.255 599 
Totale inkomsten 24.851 50.178 23.337 

Personeelslasten 12.920 19.518 11.393 
Energielasten 3.523 5.789 5.198 
Reservering groot onderhoud 0 5.250 0 
Overige lasten gebouw 4.386 6.009 2.774 
Kosten eredienst 980 2.017 629 
Parochieblad 1.647 2.431 969 
Afdracht bisdom, dekenaat 3.527 7.985 3.908 
Overige lasten 1.911 5.378 2.150 
Totale lasten 28.894 54.377 27.021 

Resultaat -4.043 -4.199 -3.684 
 
Toelichting: 
Alle bedragen zijn in euro's.  
Er is bij de halfjaarcijfers geen rekening gehouden met 'overlopende posten'. 
‘Overige inkomsten’ zijn o.a. giften, bijdragen voor pastoraal werk en kaar-
sengeld. 
Bij de energielasten is geen rekening gehouden met de teruggave van onge-
veer € 4.500, die in de tweede helft van het jaar is ontvangen. 
Reservering voor groot onderhoud gebeurt aan het eind van het jaar, afhan-
kelijk van het resultaat. In totaal is t/m 2015 gereserveerd voor groot 
onderhoud: € 23.690. 
De overige lasten gebouw zijn voor een groot deel verzekeringskosten, die 
voor het hele jaar zijn betaald.  
Overige lasten zijn o.a. kosten voor diaconie, huishouding en administratie. 
Niet in het overzicht opgenomen is een toegekende subsidie van € 5.000 
voor 2016, die in oktober is ontvangen. Verder zijn in dit overzicht niet opge-
nomen de ontvangsten en uitgaven t.b.v. een vluchtelingengezin, en de 
uitgaven en ontvangen subsidies voor het jongerenproject.  
Voor het jongerenproject is in totaal € 30.000 subsidie ontvangen; in de eer-
ste helft van 2016 is daarvan uitgegeven € 5.506. 
De Wereldwinkel heeft in de eerste helft van 2016 voor € 1.085 verkocht.  
Zodra de jaarrekening 2016 gereed is, publiceren wij de nieuwe cijfers. 



 

 

TOEZEGGING KERKBIJDRAGE 2017 
 
Ondergetekende: 
 
Naam: …………………………………………………………………... 
 
Voorletters: …………………………………………………………….. 
 
Straat: ……………………………..…… Huisnummer: ….............. 
 
Postcode en woonplaats: ............................................................... 
 
Telefoon: ..……………………………………………………………… 
 
E-mailadres: …………………………………………………………… 
 
zegt hierbij toe om als kerkbijdrage éénmaal 

per maand / per kwartaal / per half jaar / per jaar  

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

een bedrag van  € ……………… over te schrijven naar  

rekening NL21 ABNA 0577627325 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Andreas 

 
0 ik maak dit zelf over van mijn bankrekening;  
 
0 ik geef opdracht aan mijn bank om dit periodiek over te schrijven van mijn 
bankrekening. 
 
 
Datum: ……………………………………………………. 
 
 
Handtekening: ............................................................. 
 
 
Wilt u dit formulier in een enveloppe afgeven/deponeren in de brievenbus van 
Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, 6418 HP  HEERLEN. 
 
Mailen kan ook: parochiesintandreas@home.nl. Neem dan in uw bericht 
bovenstaande gegevens over. 
 


