
De volledige begroting 2021 ligt ter inzage op het parochiesecretariaat in Lonneker. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Bank-rekeningnummer: NL10 RABO 0129601187 
t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht Lonneker 

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 H. Jacobus de Meerdere 

Ontvangsten:     Uitgaven     

Bijdragen parochianen:    Persoonskosten € 60.000 
  

- Kerkbijdragen € 43.500   Gebouwen lasten & onderhoud € 10.000   

- Collecten € 8.500   Energiekosten € 16.000   

- Misintenties € 5.000   Kerkdiensten & pastoraal werk € 7.000   

- Uitvaarten € 14.500 
  Verplichte bijdrage aan bisdom € 11.000 

  

- Offerkaarsen € 2.000    Beheerskosten € 8.000   

- Overige bijdragen € 5.000   Totaal uitgaven € 112.000   

Opbrengst bezittingen € 23.500         

Overige functionele ink. € 0         

Totaal ontvangsten € 102.000 
  

Tekort    € 10.000 
  

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. Getraumatiseerd door de oorlog. 

Als schooiers bleven de zusters in grote afhanke-

lijkheid 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 bezoe-

ken. Van het eten brachten we 

wekelijks ook wat in de gevan-

genis en het ziekenhuis. 

 

B edelend vragen om financi-

ële bijdrage aan de missie 

van de parochie. Zo beleef ik de jaarlijkse 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 

vrijwilligers drijft, kost het kerkenwerk 

geld.  Reken maar uit: vaste krachten zoals de  

 

 

pastoor en de 

pastorale wer-

kers, organis-

ten, medewer-

kers van het 

secretariaat 

moeten ook 

betaald wor-

den.  

En wat te denken van de energiekosten, activitei-

ten van de parochie en haar geloofsgemeen-

schappen en het onderhoud van de gebouwen. 

Als we dat stoppen wordt alles na verloop 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 diaconaal 

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 beta-

len. Ook de Kerk heeft financiële bijdragen no-

dig. Anders dan in ons omringende landen ont-

vangt onze parochie geen subsidie van de over-

heid en is zij volledig afhankelijk van uw bijdrage

(n). En dat terwijl ‘gewoon’ collecteren niet mo-

gelijk 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 

 

I n ons dorpsblad Op en um’n Bölt van 21 okto-

ber 2020 hebben wij in Lonneker allemaal kun-

nen lezen dat de pastorie is verkocht. Daarbij 

verheugt het ons dat wij de benedenverdieping in 

eigendom houden. Deze verkoop biedt nieuwe 

mogelijkheden. 

Met de nodige aanpassingen krijgen wij een ac-

commodatie waar pastorale - en sociale taken op 

een uitstekende wijze uitgevoerd kunnen wor-

den. Bij de realisatie van deze taken en de beno-

digde aanpassingen moeten wij antwoord geven 

op onze huidige - en toekomstige doelen met de 

daarbij behorende organisatorische en financiële 

vragen.  

 

O m al deze vragen te kunnen beantwoorden 

moeten wij met elkaar in overleg. Telkens 

zullen wij ons hierbij af moeten vragen wat zinvol 

en nodig is. Te onderzoeken punten zijn o.a. het 

aanpassen van de keuken, een veilige trap naar de 

ruimte boven de sacristie en het creëren van 

voldoende bergruimte.  Noodzakelijke aanpassin-

gen om onze accommodatie geschikt te maken 

voor onze wensen moeten betaald worden. 

De Actie Kerkbalans 2021 geeft ons de mogelijk-

heid om geld te vragen voor het sluitend maken 

van onze begroting en om extra geld te vragen 

om de accommodatie aan te passen.  

Om onze wensen te kunnen realiseren roepen 

wij u dan ook op om ruimhartig te geven voor de 

Actie Kerkbalans 2021.   


