
De volledige begroting 2021 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 2021  Geloofsgemeenschap O.L.V. van de H. Rozenkrans 

Ontvangsten:     Uitgaven     

Bijdragen parochianen:    Persoonskosten € 31.000 
  

- Kerkbijdragen € 26.000   Gebouwen lasten & onderhoud € 20.000   

- Collecten € 4.000   Energiekosten € 22.000   

- Misintenties € 0.500   Kerkdiensten & pastoraal werk € 6.000   

- Uitvaarten € 12.000 
  Verplichte bijdrage aan bisdom € 7.000 

  

- Offerkaarsen € 0.500    Beheerskosten € 6.000   

- Overige bijdragen € 1.000   Totaal uitgaven € 92.000   

Opbrengst bezittingen € 16.000         

Overige functionele ink. € 0         

Totaal ontvangsten € 60.000 
  

Tekort    € 32.000 
  

Meer dan ooit missen we de warmte van 

andere mensen om ons heen: de handdruk bij 

een ontmoeting, een spontane knuffel, dat 

klopje op de schouder. Mensen zoeken ver-

binding, contact en genegenheid.  

 

En de kerk is daarbij voor veel mensen niet 

weg te denken:  

samen komen om je geloof 

in God, maar ook je levens-

ervaringen, te delen.  

Met elkaar. Dat geeft een 

bijzondere band. 

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een 

levende kerk tijdens en na corona.  

Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar 

opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. 

 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar 

ze al eeuwenlang voor 

staat? 

Geef dan vandaag voor 

de kerk van morgen. 

Dankzij uw bijdrage kan 

de kerk 

voortbestaan. 



Van pastoor Paul Daggenvoorde 

 

M et de zusters van moeder Teresa ging ik in 

Rwanda, Afrika, elke dag naar de markt. 

Niet om te kopen, maar om te schooien. Want 

minstens honderd kleine kinderen moesten wor-

den gevoed, elke dag opnieuw. De kleinsten on-

der de allerarmsten.  

De akelige loop van het leven van hun arme ou-

ders had deze baby's en kleuters overgelaten aan 

de zorg van de zusters. Onvoorwaardelijk namen 

die ze op.  

Met een rammelende pick-up reden we door de 

straten en over de markt. Waar we iemand met 

vlees, vis of fruit zagen, hielden we halt. Om te 

horen waar het vandaan kwam. En of er wat van 

kon worden afgestaan.  Bedelen onder de arm-

sten. Getrau-

matiseerd 

door de oor-

log. 

Als schooiers 

bleven de 

zusters in 

grote afhan-

kelijkheid dagelijks doen wat de zorg vroeg. Im-

mers: 'Vraag en je zult ontvangen'. Zij geloofden 

in woord en belofte van Jezus. En zij verstonden 

hun missie als zijn opdracht: de minsten onder 

de armen te voeden, te kleden en te bezoeken. 

Van het eten brachten we wekelijks ook wat in 

de gevangenis en het ziekenhuis. 

B edelend vragen om financiële bijdrage aan de 

missie van de parochie. Zo beleef ik de jaar-

lijkse actie KERKBALANS. Dit jaar door Corona 

des te meer. Het is onbetaalbaar kostbaar en 

kost ook heel veel om parochie te zijn. In deze 

folder leest u erover. Doe alstublieft mee. We 

zijn helemaal van uw bijdrage afhankelijk. Dank u 

wel! 

Paul Daggenvoorde, pastoor 

 

Van het parochiebestuur 

G eloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te 

drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk 

ook geldt. Dat onze geloofsgemeenschappen pro 

deo functioneren. Geloof in God en de behoefte 

aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de 

Bijbel al. 

Maar de nuchtere feiten zijn hard. Ondanks het  

 

 

feit dat onze 

parochie 

voor een 

groot deel 

op vrijwil-

ligers drijft, 

kost het 

kerkenwerk 

geld.  Reken 

maar uit: 

vaste krachten zoals de pastoor en de pastorale 

werkers, organisten, medewerkers van het  

secretariaat moeten ook betaald worden.  

En wat te denken van de energiekosten, activitei-

ten van de parochie en haar geloofs- 

gemeenschappen en het onderhoud van de ge-

bouwen. Als we dat stoppen wordt alles na ver-

loop van tijd wel heel erg duur. 

 

O nze parochie heeft uw financiële steun 

nodig: zo kunnen we samen Kerk zijn in 

deze tijd. Ondanks de beperkingen door corona 

blijft onze parochie een plek van betekenis voor 

velen van u, zowel online als fysiek binnen de 

gestelde richtlijnen. Een plek van inspirerende 

vieringen, waar we God ontmoeten, een kaarsje 

opsteken bij Maria en waar we pastoraal en dia-

conaal omzien naar elkaar.  

We zijn gewend dat we voor ons huishouden, 

abonnement op de krant of voor onze sportclub 

jaarlijks geld reserveren of maandelijks een vast 

bedrag betalen. Ook de Kerk heeft financiële 

bijdragen nodig. Anders dan in ons omringende 

landen ontvangt onze parochie geen subsidie van 

de overheid en is zij volledig afhankelijk van uw 

bijdrage(n). En dat terwijl ‘gewoon’ collecteren 

niet mogelijk is door de coronamaatregelen 

waardoor de inkomsten van de kerk teruglopen. 

 

M aar met uw hulp kan het. Doe mee aan de 

actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling 

van vrijwillige bijdragen voor onze parochie en 

geef! Omdat we als kerk – zeker in deze moeilij-

ke tijd – het verschil willen blijven maken, vragen 

we van iedere parochiaan een bijdrage.  

Geef voor uw kerk van morgen, minstens net zo 

veel als afgelopen jaar, maar liever meer! 

Parochiebestuur Maria Vlucht 

Van de locatieraad 

 

Beste medeparochianen, 

 

D e actie kerkbalans 2021 heeft als thema: 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. 

Liever zien wij: Geef vandaag voor onze kerk in 

Glanerbrug die u morgen ook nog wilt. 

De locatieraad heeft de afgelopen jaren steeds 

gemeld dat de financiële situatie van de locatie 

Glanerbrug zorgelijk is en steeds zorgelijker 

wordt. We willen een dringend beroep op u 

doen om uw eigen locatie financieel te steunen. 

Uw bijdrage bepaalt namelijk of de vele vrijwil-

ligers in onze kerk hun goede werk kunnen blij-

ven doen. Zij bepalen mede de toekomst van 

onze geloofsgemeenschap. 

De vaste lasten verminderen niet, die zijn onver-

anderd hoog. Er komt al jaren minder geld bin-

nen dan eruit gaat. Veel van onze inkomsten 

moeten we ook afdragen om de professionals in 

onze parochie te betalen, verzekeringen, de 

energierekening, het bisdom vraagt een afdracht 

en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

 

H et bisdom spreekt over een bijdrage van 1% 

van uw nettoloon, met een minimum van € 

110,00 als richtlijn.  Dat durven wij u niet te vra-

gen. Wel durven wij u te vragen een financiële 

bijdrage te leveren via de actie Kerkbalans naar 

wat u vindt dat de geloofsgemeenschap Glaner-

brug u waard is, de hoogte bepaalt u zelf.  

Misschien betekent dat ook dat u uw huidige 

bijdrage verhoogt of 

dat u overweegt om 

toch een maandelijk-

se of jaarlijkse finan-

ciële bijdrage te leve-

ren. Het lid zijn van 

de geloofsgemeen-

schap mag u toch wat waard zijn? Bij een lidmaat-

schap van welke vereniging/organisatie dan ook is 

een contributiebijdrage gebruikelijk. 

 

U w bijdrage willen wij breed inzetten om 

zowel onze kerk als ontmoetingsplek voort 

te laten bestaan, alsook om alles te doen om 

maatschappelijk en sociaal nuttig bezig te zijn. 

Laat uw hart en portemonnee spreken voor de 

geloofsgemeenschap Glanerbrug. Uw bijdrage 

voor de actie Kerkbalans 2021 kunt u storten op 

R.K. Parochie Maria Vlucht Glanerbrug NL 86 

RABO 0130374946 onder vermelding van: actie 

Kerkbalans 2021. 

Namens de locatieraad Glanerbrug 

Leny Kloppers 


