
De volledige begroting 2023 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.  

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.  

Begroting 2023  Geloofsgemeenschap OLV van de H. Rozenkrans 

Ontvangsten (€)     Uitgaven (€)     

Bijdragen parochianen:    Persoonskosten 22.000   

- Kerkbijdragen 25.000   Gebouwen lasten & onderhoud 16.800   

- Collecten 3.000   Energiekosten 15.000   

- Misintenties 1.000   Kerkdiensten & pastoraal werk 3.870   

- Uitvaarten 5.000   Verplichte bijdrage aan bisdom 7.700   

- Offerkaarsen 400   Beheerskosten 7.600   

- Overige bijdragen 2.900   Totaal uitgaven 72.970   

Opbrengst bezittingen 18.400        

Overige functionele ink. 0        

Totaal ontvangsten 55.700 
  

Tekort -17.270 
  

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In 

de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een waardevolle plek waar we samen 

God zoeken, rust en bezinning vinden. Een geloofsgemeenschap die naar elkaar om-

ziet én het leven met elkaar deelt. 
 

Na een lastige periode staan de deuren van de lokale kerk weer wagenwijd open. 

Om van betekenis te zijn voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. Kerk-

leden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jong en oud. Ook voor hen die God 

nog niet kennen. Vandaag, én morgen. Daar is jouw steun bij nodig, want kerk-zijn 

kost geld. 
 

Wil jij ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?  

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 

Deze winter is koud voor de parochie.  

De gasprijs valt tegen. Inmiddels stoken we minder of helemaal niet. Zodat onze in-

komsten niet door de schoorsteen gaan. Een kerk krijgt immers geen subsidie. Ook 

geen energiesubsidie. Wij moeten zelf de broek ophouden.  

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen': Onze voorouders hebben dat gedaan. Het 

spek op onze botten hebben we van hen. Maar we vermageren. Al jaren krijgen we 

minder binnen dan we moeten uitgeven. We konden het pastoraat financieren en de 

gebouwen onderhouden, dankzij onze voorouders. Zij gaven voor hun kerk toen én 

voor de kerk van ons, vandaag. Maar we teren in. Wij zouden de kosten voor de 

kerk van vandaag voor eigen rekening moeten willen nemen. En net als onze voor-

ouders ook geven voor de kerk van morgen.  

U ziet in de wekelijkse nieuwsbrief dat er veel 

moois gebeurt. Klein en nauwelijks spectaculair;  

te vergelijken met boomknoppen in de winter. 

Wat gun ik onze jongvolwassenen dat ze kunnen  

blijven groeien in geloof.  

Geef vandaag ook voor de kerk van morgen. 

Dank u wel, 

Pastoor Daggenvoorde 

namens het parochiebestuur 

GELOOFSGEMEENSCHAP  

Onze Lieve Vrouw van de  

H. Rozenkrans Glanerbrug 



 

 

Bert Jannink (57) 
 

“ Ik voel me bij de kerk betrokken 

vanuit traditie. Als vrijwilliger wil ik 

daar vooral met mensen bezig zijn. 

Als dat goed gaat krijg je er ook 

veel voor terug. Ik vind vooral be-

langrijk om verbinding te leggen, de 

saamhorigheid te voelen. Op het 

herenkoor tref ik ook veel gezellig-

heid”. 
 

Bert is al jarenlang lid van het heren-

koor en sinds kort actief binnen de 
pastoraatgroep. 

Rietie Kenter (54) 
 

“De kerk is voor mij belangrijk als een 

heilige plek waar ik God kan ontmoe-

ten en waar ik rust kan vinden. Daar 

voel ik ook het vuur van de H.Geest 

die mijn ziel kan voeden. Voor mij 

heeft de kerk bestaansrecht in een  

wereld waar het er heel anders aan 

toe gaat. Voor dat bestaansrecht moet 

ik me inzetten. Er is méér dan alleen 

consumeren. Die inzet voor elkaar is 

ook ingebed in ons dorp, in onze cul-

tuur.” 
 

Rietie is vrijwilliger o.a. bij kindercateche-

se, doopwerkgroep, liturgie, en activiteiten 

met andere christelijke kerken. 

INTERVIEWS met parochianen Beste medeparochianen. 

 

In het begin van ieder kalenderjaar doen we 

als parochie weer een beroep op u om een 

financiële bijdrage te leveren aan de actie 

kerkbalans.  

Zo ook dit jaar, terwijl we ons er heel goed 

van bewust zijn dat het voor veel mensen 

een hele moeilijke tijd is. Maar ook onze 

kerk heeft het, en dat al jaren, niet eenvou-

dig. Al jaren gaat het op financieel gebied 

niet goed. De inkomsten worden niet hoger 

terwijl de kosten wel blijven stijgen. Aan alle 

kanten is er gekeken of we iets aan de uitga-

ven kunnen doen maar ook daar zit geen 

rek meer in.  

Daarbij komt voor ons als parochie dat we 

uitgebreid met u in gesprek zijn over de toekomst van onze parochie. Een 

toekomst waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. Maar voordat het 

zover is zullen we links of rechts toch nog geld moeten besteden aan de  

problemen die zich nog voordoen.  

Vandaar ook dit dringende beroep op u: kijk wat er in uw omstandigheden  
financieel mogelijk is. Iedere bijdrage klein of groot is welkom. En dat is het 

mooie van de actie kerkbalans: het geld blijft beschikbaar voor onze eigen  

parochie. En al het geld dat bin-

nenkomt, zullen we met ver-

stand en beleid  

uitgeven indien nodig.  

Zodra duidelijk is wat er gaat 

gebeuren en welke beslissing 

het parochiebestuur heeft ge-

nomen, hebben we meer dan 

voldoende plannen en ideeën 

om het geld te besteden. 

 

Namens de locatieraad 

Marcel Brueker 


