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WAT IS DE ANDREAS MIJ 

WAARD? 

 

 
Actie Kerkbalans 

 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de 
Andreasparochie heeft uw financiële steun hard nodig. 
Daarom kloppen wij tijdens de jaarlijkse actie Kerkbalans bij u 
aan. 

 
 

“Ik voel mij thuis in de Andreasparochie.  
Ook mijn kinderen en kleinkinderen komen hier graag.”  

(aldus een van onze parochianen) 

 

 

De Andreaskerk is de plek waar wij samen vieren, samen 
rouwen, plannen maken, steun zoeken bij elkaar. We komen er 
samen voor de doop van een kind, voor de uitvaart van een 
dierbare, om Kerstmis of Pasen te vieren. Of voor de viering in 
het weekend, een luisterend oor of een gesprek over een tekst uit 
de bijbel. Iedereen is van harte welkom; we sluiten niemand uit. 
Zo heeft Jezus dat in zijn tijd voorgedaan. En zo verwacht Hij dat 
ook van ons vandaag. Immers: 

 
 

“Uw naam worde gedaan” 
(jaarthema van onze parochie) 

 
 
Vele vrijwilligers zetten zich in om dit mogelijk te maken: als 
gastvrouw, koster, misdienaar, in koor of werkgroep, als bezorger 
van het parochieblad of als tuinman, voor het onderhoud of voor 
de administratie. Zomaar een paar voorbeelden.  
De een is een keer per maand bezig voor de parochie, de ander 
een paar uur per week. En eerlijk is eerlijk: sommigen bijna 
dagelijks.  
Allemaal mensen die zich verantwoordelijk voelen en samen 
willen werken aan een kerk/parochie die er is voor de mensen. 
 
 

2014 

 



 
Hoe kan ik de parochie steunen? 

 
 
Door vrijwilliger te worden: het zou fijn zijn als er nieuwe 
vrijwilligers komen, ook omdat er steeds weer nieuwe taken 
bijkomen. Want vele handen maken licht werk.  
U kunt zich aanmelden via het formulier achter in deze folder. 
 
Met uw kerkbijdrage: want ook al gebeurt veel door vrijwilligers, 
er is ook geld nodig. Daarvoor zijn wij van u afhankelijk.  
Om een bekend misverstand uit te weg te helpen: wij krijgen 
geen subsidie van de overheid of van het bisdom. Wij moeten 
rondkomen van uw bijdragen.  
 
 

Waar gaat het geld naar toe? 
 
 

Het geld gebruiken wij voor het salaris van onze pastoraal 
werkster, voor koffie en thee, voor kaarsen en hosties, voor water 
en licht, voor activiteiten voor kinderen, om de kerk te versieren, 
voor het computerprogramma voor de administratie. Kortom: voor 
alle kosten die gemaakt moeten worden om onze kerkdeuren 
open te houden en u welkom te heten.  
 
 

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 2014 
een bedrag aan van minimaal € 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.  
 
U kunt uw kerkbijdrage aftrekken van de belasting. Onze 
parochie is als onderdeel van de rooms-katholieke kerk een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI).  

 

 
Hoe maak ik het geld over? 

 
 

Dat kan op verschillende manieren: 
U kunt uw bijdrage overmaken op onze rekening: 
 

 
 
 
U kunt de bijgesloten acceptgiro gebruiken. Bent u die kwijt, dan 
kunt u in de kerk een nieuwe krijgen. 
 
 
Of u kunt via uw bank een periodieke overboeking regelen.  
 
 
Om ons een idee te geven waar we het komende jaar op 
mogen rekenen, zou het fijn zijn als u het formulier op de 
achterkant invult. U kunt dat ook gebruiken als u uw huidige 
bijdrage wilt verhogen.  
 
 
Wij bedanken iedereen van harte voor de verleende bijdrage in 
het afgelopen jaar. En bij voorbaat danken wij iedereen die ook 
dit jaar meedoet aan de kerkbijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NL21ABNA 057.76.27.325 (ABNAMRO) 
t.n.v. Parochie H. Andreas 

onder vermelding van actie Kerkbalans 2014 
 



 
Hoe staan we er nu voor? 

 
 

Exploitatieoverzicht 2010-2012 
 
 

 2012 2011 2010 
    
Kerkbijdragen 24.580 22.390 23.188 
Collecten 7.367 7.486 7.750 
Stipendia, huwelijken, uitvaarten 5.633 3.584 4.296 
Overige inkomsten 9.399 12.746 6.104 
Totale inkomsten 46.979 46.206 41.338 
    
Personeelslasten 19.619 21.698 17.689 
Energielasten 9.779 8.445 9.675 
Reservering groot onderhoud 7.038 6.500 3.000 
Overige lasten kerkgebouw 1.952 1.894 2.309 
Afdracht bisdom, dekenaat 6.542 6.338 6.824 
Eredienst 1.381 2.243 2.298 
Overige lasten 5.139 6.333 7.440 
Totale lasten 51.450 53.451 45.841 
    

Resultaat - 4471 - 7.245 - 4.503 

 
Toelichting: 
 
‘Overige inkomsten’ bestaan o.a. uit kaarsengeld, giften, bijdragen voor  
pastoraal werk, verhuur. 
‘Overige lasten’ bestaan o.a. uit kosten parochieblad, administratiekosten, 
diaconie. 
  
 

Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, 
dan willen wij deze graag beantwoorden. U kunt uw vragen 
stellen tijdens de bijeenkomst voor parochianen, leden van het 
pastoraal team en het parochiebestuur op 26  januari na de 
viering van 10.30 uur.  
 
 

 

 

 
De actie Kerkbalans 2014  

 wordt landelijk gehouden van 12 januari tot en met 26 
januari. 

 

 
Als wij met elkaar op deze wijze werken aan kerkopbouw, aan het 
inhoudelijk krachtig maken van onze gemeenschap, maar ook 
samen onze schouders eronder zetten om de financiën gezond te 
houden, dan zijn wij op de goede weg. Het is de kracht van de 
rivier, die zich een bedding zoekt. Onze wens voor onze parochie 
in het komende jaar is dan ook: dat we daar vol vertrouwen werk 
van maken  …. en het ook uitstralen. 
 

 

De actie Kerkbalans van de Andreasparochie 
 

 
In de tweede helft van januari verspreiden wij huis aan huis dit 
schrijven met de vooraankondiging dat wij op  
 

zaterdag 25 januari 2014 
 

in onze wijk,  met onze vrijwilligers, langs de deuren gaan om 
persoonlijk bij parochianen te vragen of zij de Andreasparochie 
willen steunen in de vorm van een kerkbijdrage. Onze vrijwilligers 
halen dan bij u de toezegging op (achterin deze folder)  of de 
door u ingevulde bijgesloten acceptgiro.  
 
 
Als u ons gemist heeft, kunt u het formulier bij de parochie in de 
bus doen of mailen naar: parochiesintandreas@home.nl. 
 

 
 
 
 



 
VRIJWILLIGER IN EEN KERK VAN DE TOEKOMST 

 
 
  wereldwinkel    
    liturgie      pastoraat  
   PR 
 
 
 
 
 jeugd gastvrouw/-heer 
 
 
 
versiering huisbezoek 
 
 
   bestuur   
taken rondom liturgie 
       exposities 
  
onderhoud   muziek 
      administratie 
 
 
Zo maar een greep ….. 
Voelt u zich aangesproken om op de een of andere manier een 
bijdrage hieraan te leveren, lever dan dit strookje in bij onze 
parochie en wij zullen contact met u opnemen (Palestinastraat 
326 of mail: parochiesintandreas@home.nl). 
 
Naam:………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………  
 
Postcode: ……………. Telefoon:…………………………………. 
 
E-mailadres:…………………………………………………………. 

 

 
TOEZEGGING KERKBIJDRAGE 2014 

 
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  
rekeningnummer NL21 ABNA 057.76.27.325 (ABNAMRO)  
t.n.v. PAROCHIE H. 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. 
 


