
De volledige begroting 2023 ligt ter inzage op het parochiesecretariaat in Losser 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Bankrekeningnummer: NL24 RABO 0337 3217 79 

t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht Inzake Kerkbijdrage Katholiek Losser 

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 Katholiek Losser 

Ontvangsten (€)     Uitgaven (€)     

Bijdragen parochianen:    Persoonskosten 61.570   

- Kerkbijdragen 100.000   Gebouwen lasten & onderhoud 27.800   

- Collecten 10.300   Energiekosten 25.000   

- Misintenties 4.000   Kerkdiensten & pastoraal werk 16.010   

- Uitvaarten 15.000   Verplichte bijdrage aan bisdom 23.100   

- Offerkaarsen 8.000   Beheerskosten 24.837   

- Overige bijdragen 4.800   Totaal uitgaven 178.317   

Opbrengst bezittingen 0        

Overige functionele ink. 0        

Totaal ontvangsten 142.100 
  

Tekort -36.217 
  

LEGAAT  

(schenking via testament) 

Wij willen u er graag op attent maken dat 

er een mogelijkheid bestaat om uw ver-

mogen of een deel van uw vermogen na 

te laten (te schenken) aan onze geloofs-

gemeenschap.  

Als u eraan denkt om de Geloofsgemeen-

schap Katholiek Losser te steunen met 

een legaat is het noodzakelijk dat u hier-

over contact opneemt met uw notaris. 

U kunt het legaat in uw testament opne-

men in de vorm van een geldbedrag. 

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 



Ad Willems (67) 
 

“Als ik ergens lid van ben, zoals van de 

kerk, dan wil ik daar ook een bijdrage 

aan leveren. Het geeft mij veel voldoe-

ning om met anderen ergens naar toe  

te werken. In Losser zijn gelukkig veel 

vrijwilligers, al zijn de meesten wel wat 

ouder.  Voor mij betekent dat: Er zijn 

voor elkaar. Voor oud én voor jong.” 
 

Ad is vrijwilliger o.a. bij de pastoraatgroep, 

hij zingt bij het koor Vivace, helpt bij  

diakonale activiteiten en hij houdt zich  

bezig met pr. 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Het jaar 2022 is voor veel mensen een moeilijk en inge-

wikkeld jaar gebleken. Op het moment dat iedereen 

dacht dat na de coronatijd het normale leven weer zou 

kunnen worden opgepakt brak de strijd uit in Oekraïne. 
 

Ook de oplopende spanningen in de wereld hebben 

grote invloed gehad op het dagelijks leven. Dit hebben 

we o.a. gemerkt aan de hoge prijzen in de supermark-

ten, de hoge brandstofprijzen en de gigantisch gestegen 

energieprijzen. Deze ontwikkelingen zijn zeker niet on-

gemerkt voorbijgegaan aan onze geloofsgemeenschap. 
 

Rubia Moes-Soza (45) 
 

“Mijn dochter gaat volgend jaar de eerste 

communie doen. Daar begeleid ik haar in. 

Ik kom uit Brazilië en ik heb wel moeten 

wennen, ook in de kerk gaat het hier wat 

anders eraan toe. 

Geloof is voor mij heel belangrijk. In mijn 

leven heb ik veel meegemaakt en daarin 

heb ik steeds de steun van God gevoeld. 

Ik zeg wel eens: God heeft mij opgevoed 

en mijn hart beschermd voor al het slech-

te in de wereld om ons heen. Zonder ge-

loof in God, bron van liefde en respect, 

zou ik niet kunnen leven. En dat wil ik 

mijn dochter en andere kinderen ook 

meegeven.” 
 

Rubia is als ouder betrokken bij de voorberei-

ding van de eerste communie in Losser.  

In Brazilië was zij catechiste. 

INTERVIEWS met parochianen Als geloofsgemeenschap dienen wij ook op te komen voor een-

zame mensen, mensen die niet meer in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien, mensen die in de verdrukking zijn geraakt enz. 

Wij staan er vaak niet bij stil, maar zonder al die goedwillende 

mensen – die zich inspannen voor de medemensen – zou de 

samenleving er een stuk killer uitzien. Daarom is het goed om 

meer om te zien naar deze categorie mensen. 
 

In de komende jaren wil onze geloofsgemeenschap doorgaan 

met het bouwen aan verjonging en toekomst, aan betrokken-

heid en nieuwe vitaliteit. Dit is in belangrijke mate afhankelijk 

van de steun en toewijding van vrijwilligers, want zonder deze 

mensen kunnen we de kerk niet draaiende houden. Gelukkig 

heeft onze geloofsgemeenschap de beschikking over veel toegewijde vrijwilligers.  

Wij willen deze mensen graag danken voor hun inzet en betrokkenheid in het  

afgelopen jaar.  
 

Helaas vallen er soms mensen weg, of raken ze op leeftijd waardoor ze hun activitei-

ten niet meer kunnen uitvoeren. In de komende jaren zouden wij graag tot verjonging 

van de verschillende vrijwilligersgroepen willen komen. Om deze reden willen wij 

graag mensen vanaf ± 40 jaar aansporen om een bijdrage te leveren voor het in stand 

houden van onze geloofsgemeenschap: immers zonder vrijwilligers kan onze kerk niet 

bestaan. Als u zich hiertoe geroepen voelt kunt u zich aanmelden bij onze gastdames. 

Daarna zullen wij u uitnodigen voor een gesprek. 
 

De renovatie van ons parochiecentrum zal in het komende jaar wederom de nodige 

aandacht vragen. Daarnaast zal in het komende jaar door de Gemeente Losser waar-

schijnlijk worden gestart met de herinrichting van ons parochiepark in het kader van 

het Beken- en Blekenplan. 
 

Onze geloofsgemeenschap heeft uw financiële onder-

steuning dringend nodig voor het kunnen uitvoeren van 

haar activiteiten. De verwachting is dat veel kosten in 

het jaar 2023 wederom belangrijk zullen stijgen. 

De Geloofsgemeenschap Katholiek Losser ontvangt 

geen subsidie van het bisdom of van de overheid. In dit 

verband vragen wij u met klem onze geloofsgemeen-

schap te steunen met een bijdrage die bij u past. 

Daarom vragen wij alle parochianen  

GUL TE GEVEN VOOR DE KERK VAN MORGEN. 

 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 

 


