PAROCHIE H. ANDREAS

Jaarlijkse actie
Op 20 januari start de actie Kerkbalans. Het thema is dit jaar 'geef voor je
kerk'. De kerk krijgt zoals u weet geen overheidssubsidie en is dus afhankelijk
van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u.
De Andreas is een parochie waar voorop staat dat iedereen tot zijn/haar recht
kan komen. Dat willen we bereiken door in het voetspoor van Jezus van Nazareth nabij te zijn, met eerbied en respect voor elkaar. Dit beleid geniet een
breed draagvlak en proberen wij met z'n allen uit te dragen, met veel vrijwilligers.
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat wij financieel voldoende ruimte
hebben om dit werk handen en voeten te geven (zie het financieel overzicht
hierna).
Ondersteunt u dit beleid en is de Andreaskerk ook voor u een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en geef, zodat wij met
ons allen dit belangrijke werk kunnen blijven voortzetten.
Kerk zijn we samen
Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te
geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan, een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Uw bijdrage helpt ons om een actieve geloofsgemeenschap
te zijn op de Heerlerbaan.

Hoe kan ik de parochie steunen?
Door vrijwilliger te worden: zonder vrijwilligers kan een parochiegemeenschap niet bestaan. Wilt u zich inzetten voor onze parochie, meldt u zich dan
aan bij Rob Pauls, Karin van Doormaal of Nelly van Ooijen.
Financieel:
 Met uw kerkbijdrage: uw bijdrage aan onze parochie is aftrekbaar voor
de belasting. Onze parochie is een algemeen nut beogende instelling
(ANBI).
 U kunt ook een periodieke gift geven. U maakt dan vijf jaar hetzelfde bedrag over. U kunt dan het hele bedrag aftrekken bij uw belastingaangifte,
en krijgt dus meer terug van de belastingdienst.
 In uw testament: daarin kunt u vastleggen of, en aan welke goede doelen
u iets wilt nalaten. Eén van die goede doelen kan de 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 2018 een bedrag aan van minimaal € 110,00 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.
 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 2018' 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.

Wat doen wij zoal met uw geld?
Dankzij uw bijdrage:
 kunnen onze gastvrouwen er voor zorgen dat de koffie klaarstaat als u
komt;
 hebben we de vloer kunnen isoleren, zodat we minder energie verbruiken;
 staan er elke week weer verse bloemen in de kerk;
 kunnen we taallessen verzorgen voor vluchtelingen en nieuwkomers in de
wijk;
 kunnen we het dak van de kerk repareren en het gebouw onderhouden;
 is het mogelijk een presentje te geven aan zieken en ouderen;
 krijgt u elke maand een parochieblad in de bus;
 kunnen we activiteiten met mensen uit het asielzoekerscentrum organiseren, zoals de speeltuinmiddag;
 kunnen wij wijkbewoners praktische hulp bieden.
Hoe staan we er nu voor?
Exploitatieoverzicht 2015 en 2016 en begroting 2018
2015
2016

2018

Kerkbijdragen
Collecten
Stipendia, huwelijken, uitvaarten
Opbrengsten gebouw
Overige inkomsten
Totale inkomsten

24.181
7.177
4.065
5.500
9.255
50.178

23.123
6.973
3.208
6.759
9.326
49.389

25.000
7.000
3.000
6.700
3.400
45.100

Personeelslasten
Energielasten
Reservering groot onderhoud
Overige lasten gebouw
Kosten eredienst
Parochieblad
Afdracht bisdom, dekenaat
Overige lasten
Totale lasten

19.518
5.789
5.250
6.009
2.017
2.431
7.985
5.378
54.377

16.931
4.997
6.000
3.885
1.729
1.937
7.086
6.824
49.389

22.800
4.000
2.000
4.000
2.000
2.000
6.800
6.250
49.850

Resultaat

-4.199

0

-4.750

Toelichting:
Alle bedragen zijn in euro's.
‘Overige inkomsten’ zijn o.a. giften, bijdragen voor pastoraal werk en kaarsengeld.
Voor groot onderhoud is t/m 2016 in totaal gereserveerd: € 29.690.
Overige lasten zijn o.a. kosten voor diaconie, huishouding en administratie.

TOEZEGGING KERKBIJDRAGE 2018
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.

