
De volledige begroting 2023 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. Meer informatie 

vindt u op de website: www.belastingdienst.nl. 

Begroting 2023  Geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere 

Ontvangsten (€)     Uitgaven (€)     

Bijdragen parochianen:    Persoonskosten 43.588   

- Kerkbijdragen 42.000   Gebouwen lasten & onderhoud 17.900   

- Collecten 4.000   Energiekosten 24.000   

- Misintenties 1.000   Kerkdiensten & pastoraal werk 5.615   

- Uitvaarten 14.000   Verplichte bijdrage aan bisdom 12.650   

- Offerkaarsen 2.800   Beheerskosten 10.916   

- Overige bijdragen 5.800   Totaal uitgaven 114.669   

Opbrengst bezittingen 24.600        

Overige functionele ink. 0        

Totaal ontvangsten 94.200 
  

Tekort -20.469 
  

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 omziet 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.  

Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jong en oud.  

Ook voor hen die God nog niet kennen. Vandaag, én morgen.  

Daar is uw steun bij nodig, want kerk-zijn kost geld. 

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 

H. Jacobus de Meerdere 

Lonneker 



Aletta Bombeld (52):  

 

“Ik was destijds het eerste meisje in 
Lonneker dat misdienaar kon worden 

en dat heb ik heel lang gedaan. Zelfs 

mijn kinderen zijn dat alle vijf. Geloof 

loopt als een rode draad door mijn 

leven en dat is heel sterk met de kerk 

van Lonneker verbonden.  

Ik hoop anderen daar ook voor en-

thousiast te maken. Zelf word ik van 

dit vrijwilligerswerk heel blij.  

Het geeft veel voldoening om dit  

samen te doen.” 

 

Aletta is vrijwilliger binnen enkele  

werkgroepen met kinderactiviteiten,  

de liturgie, en de locatieraad. 

 

INTERVIEW met een parochiaan 

17 september 2022 

Priesterwijding van Joachim Oude Vrielink 

door kardinaal Eijk 

Beste parochianen 

 

Vandaag geven wij voor onze 
kerk in Lonneker. De kerk die 

onlosmakelijk deel uitmaakt van 

ons dorp en onze geloofs-

gemeenschap. Ondanks de crisis 

blijven wij geloven en werken 

aan een gemeenschap waar wij 

samen komen, die zorgt voor 

elkaar en onvermoeibaar zoekt 

naar de kerk van morgen.  

Hoe deze kerk er uit gaat zien, 

zal voor een belangrijk deel afhangen van de inzet van onze vrijwilligers. Wij 

gaan niet op zoek naar wat niet mogelijk is maar naar wat wel mogelijk is. 

Woord en communievieringen bijvoorbeeld, zangvieringen zijn nu en blijven 

ook ik de toekomst mogelijk. Wij moeten ons thuis voelen op ons Lonneker 

erf. Wij zullen steeds minder vieren in het grote kerkgebouw en elkaar steeds 

vaker opzoeken in kleine kring en in andere ruimten. Terwijl de kerk krimpt 

en het aantal kerkgangers terugloopt werken wij aan nieuwe vormen van ge-

meenschap. In de Schelp beschikken wij over een prachtige ruimte waar wij 

blijven samenkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de breidames en senioren-

bijeenkomsten enz. 

Om onze huidige activiteiten voort te kunnen zetten maar vooral onze plan-

nen voor de toekomst uit te breiden hebben wij een sluitende begroting no-

dig. Daarom vragen wij u ook nu weer om bij te dragen aan de jaarlijkse kerk-

bijdrage.    

Laat met behulp van uw bijdrage 

de kerk in Lonneker de plaats 

blijven innemen voor ontmoeting 

en waar wij troost kunnen vinden 

als wij afscheid moeten nemen 

van onze dierbaren.  
Alleen met z’n allen kunnen wij 

ervoor zorgen dat de kerkklok-

ken in Lonneker  

blijven luiden. 

 

Locatieraad Lonneker 


