
De volledige begroting 2022 ligt ter inzage op het parochiesecretariaat in Glanerbrug 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Bank-rekeningnummer: NL86 RABO 0130374946 

t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht Glanerbrug 

Belastingaftrek -  Geef slim 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan 

kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles 

over op kerkbalans.nl/geefslim. 

Begroting 2022  Geloofsgemeenschap OLV van de H. Rozenkrans 

Ontvangsten:     Uitgaven     

Bijdragen parochianen:    Persoonskosten 30.000   

- Kerkbijdragen 24.000   Gebouwen lasten & onderhoud 18.000   

- Collecten 5.000   Energiekosten 24.000   

- Misintenties 500   Kerkdiensten & pastoraal werk 6.000   

- Uitvaarten 10.000   Verplichte bijdrage aan bisdom 6.000   

- Offerkaarsen 500   Beheerskosten 6.000   

- Overige bijdragen 4.000   Totaal uitgaven 90.000   

Opbrengst bezittingen 18.000        

Overige functionele ink. 0        

Totaal ontvangsten 62.000 
  

Tekort 28.000 
  

“De kerk van morgen kan 

alleen bestaan als christe-

nen dit blijven waarmaken. 

Als we de verbondenheid 

met God en de ander 

blijven zoeken.  

Dat vraagt om een financi-

eel gezond fundament. 

Daarom beveel ik Actie 

Kerkbalans van harte 

aan.”  

 

Mgr. Gerard de Korte,  

bisschop van ’s-

Hertogenbosch 

Gastvrije plek 

De kerk is voor iedereen. Voor jong en 

oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie 

af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is 

en voor wie al jarenlang gelooft. God kent 

jou zoals je bent en in Zijn huis ben je altijd 

welkom.  

 

Kerk zijn we samen.  

We kijken naar elkaar om, zorgen voor 

elkaar. Even die bemoedigende schouder-

klop, dat luisterende oor, een helpende 

hand wanneer het nodig is; dat is het klop-

pende hart van kerk-zijn. 

Geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouw van 

de H. Rozenkrans 

Glanerbrug 



Van pastoor Paul Daggenvoorde 
 

Hoe vertel je dat je om de kerk geeft?  

En dáárom voor de kerk geeft?  

Kerk en geloven spelen een rol in mijn leven.  

Vertrouwen op God en anderen daagt me uit vaardigheden 

te ontwikkelen waarmee ik anders onbekend was gebleven.  

Want kerk-zijn is samenkomen, samenwerken, en samen 

delen. En daarom ook schuren aan elkaar.   

De kerk is vind- en werkplaats voor geloof.  

En tegelijk een herberg.  

In de geborgenheid van de gemeenschap leer ik mezelf  

toevertrouwen aan God. Ik leer bidden. En verstaan wat 

rechtvaardig is. De bijbel wijst me op anderen. Vooral op 

mensen voor wie ik niet meteen oog en hart heb.  

Vanuit de kerk word ik op pad gezet om me in te laten met de wereld. Begaan met al wat leeft.  

En behoedzaam in de geest van Jezus. De kerk van gisteren heeft mij onbetaalbaar verrijkt. Daarom geef 

ik vandaag graag voor de kerk van morgen. En jij?  

We rekenen op jouw deelname aan het parochiële leven, en aan de financiering ervan.  

Geef vandaag voor de kerk van morgen.    

Dank je wel.  

 

Paul Daggenvoorde, pastoor 

In januari as. doet onze parochie mee aan de Actie 

Kerkbalans 2022. Dan vragen we u als parochianen 

om een financiële bijdrage, zodat we ook in 2022 

kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het 

thema van de actie is 'Geef vandaag voor de kerk 

van morgen'. In de toekomst willen we als kerk van 

betekenis zijn voor mensen die verdieping en ont-

moeting zoeken en we willen uitnodigend zijn voor 

de jonge mensen die hun leven nog voor zich heb-

ben.  

Dit jaar ligt de nadruk hierbij op de ‘kerk van mor-

gen’.  

Daarom staat een jong meisje centraal voor paro-

chianen die de kerk inlopen. Want de kerken willen 

in 2022 weer vooruit en investeren in kerk-zijn.  

 

Kerk zijn we samen! 

Meer dan ooit missen we de warmte van andere 
mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoe-

ting, een spontane 

knuffel, dat klopje op 

de schouder.  

Het is mooi om te 

zien hoe we bij alle 

coronamaatregelen 

samen kerk zijn. We 

ontmoeten elkaar 

tijdens vieringen en activiteiten en we mogen sa-

men zingen en koffie drinken. We zijn samen on-

derweg in geloof, we komen samen om ons geloof 

in God, maar ook onze levenservaringen, te delen. 

Met elkaar.  

 

Denkt u aan de actie Kerkbalans? ! 

Dankzij Actie Kerkbalans 2021 konden we ondanks 

de coronabeperkingen onze kerkdiensten houden 

en omzien naar elkaar. Kortom: met uw bijdrage 

konden we samen kerk zijn.  
De opbrengsten en uitgaven waren dankzij uw 

steun in het verleden redelijk in balans en daar zijn 

we dankbaar voor. Graag houden we dit ook vol-

gend jaar in stand. Want we zijn gewend de sport-

vereniging of het krantenabonnement te betalen, 

maar ook de parochie heeft financiële bijdragen 

nodig. Anders dan in andere landen ontvangt de 

parochie namelijk géén subsidie van de overheid en 

is volledig afhankelijk van giften.  

Van het parochiebestuur  

Echter... de kosten nemen toe 

en de inkomsten lopen terug. 

Daarom vragen wij u goed na 

te denken over de hoogte van 

uw jaarlijkse bijdrage aan onze 

kerk. Laat ons niet in de steek 

en help mee om samen kerk te 

blijven!  

De actieperiode Kerkbalans 

loopt van 15 januari tot en met 

29 januari 2022. 

Geef aan uw kerk wat u 

kunt missen. Zo behouden 

we samen wat waardevol 

is. 

 

Parochiebestuur Maria Vlucht 

 

Beste mensen, 

 

Zoals gebruikelijk brengen we begin van van het jaar 

de Actie Kerkbalans onder uw aandacht. 

Het is een oproep om een financiële bijdrage voor 

de kosten van onze geloofsgemeenschap Onze Lie-

ve Vrouw van de H. Rozenkrans. 

Uw bijdrage wordt besteed aan o.a. het onderhoud 

van de gebouwen, het schoonmaken ervan, energie-

kosten, salariskosten, koren, benodigdheden voor 

de erediensten enzovoort, enzovoort. 

 

Als kerk krijgen we geen subsidie. 

Uw kerkbijdrage is voor ons van levensbelang. 

Helaas hebben we de laatste jaren te maken met 

een begrotingstekort, des te meer een reden om de 

Actie Kerkbalans van harte bij u aan te bevelen. 

 

Als geloofsgemeenschap zien we naar elkaar om. 

Juist in een samenleving waarin mensen steeds 

vaker op zichzelf zijn aangewezen is deze functie 

van onschatbare waarde. Wij hechten er aan 

hier invulling aan te geven. 

 

De kerk kan alleen bestaan dankzij het vrijwilli-

gerswerk van haar leden maar ook door de fi-

nanciële bijdragen van haar leden.  

 

Dank voor uw steun en betrokkenheid.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Hammer, voorzitter Locatieraad 

Van de locatieraad 


