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

Uw bijdrage kunt u overmaken op Bank-rekeningnummer: NL65 RABO 0130336815 ten name 

van R.K. Parochie Maria Vlucht Overdinkel, onder vermelding van uw gezinsnummer. 

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 H. Gerardus Majella  

Ontvangsten:     Uitgaven     

Bijdragen parochianen:    Persoonskosten 40.000   

- Kerkbijdragen 15.000   Gebouwen lasten & onderhoud 10.000   

- Collecten 2.000   Energiekosten 10.000   

- Misintenties 300   Kerkdiensten & pastoraal werk 5.000   

- Uitvaarten 5.000   Verplichte bijdrage aan bisdom 10.000   

- Offerkaarsen 2.000   Beheerskosten 14.000   

- Overige bijdragen 7.000   Totaal uitgaven 89.000   

Opbrengst bezittingen 31.000        

Overige functionele ink.         

Totaal ontvangsten 62.300 
  

Tekort 26.700 
  

“De kerk van morgen kan alleen bestaan als  

christenen dit blijven waarmaken. Als we de 

verbondenheid met God en de ander blijven 

zoeken. Dat vraagt om een financieel ge-

zond fundament. Daarom beveel ik Actie 

Kerkbalans van harte aan.”  

Mgr. Gerard de Korte,  

bisschop van ’s-Hertogenbosch 
 

Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar 
om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedi-
gende schouderklop, dat luisterende oor, 
een helpende hand wanneer het nodig is; 
dat is het kloppende hart van kerk-zijn. 

Geloofsgemeenschap 

H. Gerardus Majella 

Overdinkel  



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 vra-

gen 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 mis-

sen. Zo behouden we samen wat 

waardevol is. 

 

Parochiebestuur Maria Vlucht 

 

 

Het afgelopen jaar 2021 stond nog grotendeels in 

het teken van de Corona pandemie. In de loop van 

het jaar zijn de maatregelen weliswaar versoepeld 
maar tegen het einde moesten deze toch weer 

deels teruggedraaid worden. 

 

Voor de vieringen in onze kerk had dit ook gevol-

gen omdat er maar een beperkt aantal mensen aan-

wezig mocht zijn. Wel zijn elk weekend de vieringen 

gestreamd zodat deze voor velen toch te volgen 

waren. De Gerardus bedevaart kon toch, ook al 

was het in aangepaste vorm, doorgang vinden. Dit is 

allemaal goed verlopen en we hopen in 2022 weer 

op de traditionele manier te kunnen vieren.  

Het noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd maar 

diverse geplande werkzaamheden zijn doorgescho-

ven naar 2022. Er dient onderhoud aan de kerk en 

aula plaats te vinden op basis van het rapport van de 

monumentenwacht. Ook moeten er aanpassingen 

plaatsvinden aan het gebouw van De Overkant en 

het woonhuis daarboven. 

Dit alles kost natuurlijk geld en 

mede dankzij de opbrengst van de 

actie Kerkbalans kunnen wij dit 

doen. De opbrengst van het jaar 

2021 is, ondanks dat het coronavi-

rus voor diverse mensen financiële 

gevolgen heeft, toch ongeveer gelijk 

gebleven. Wij willen iedereen hier-

voor hartelijk danken! 

 

Door de pandemie is de opbrengst 

van de collectes tijdens de vierin-

gen veel minder dan voorgaande 

jaren terwijl de kosten bijna gelijk 

zijn gebleven. Misschien kunt u 

hiermee rekening houden bij uw 

gift voor de actie Kerkbalans, die wij van harte bij u 

aanbevelen. De opbrengsten komen volledig ten 

goede aan onze eigen Gerardus Majella geloofsge-

meenschap in Overdinkel. 
 

Alvast erg bedankt voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet, 

Locatieraad van de H. Gerardus Majella geloofsge-

meenschap. 

Van de locatieraad 


