
De volledige begroting 2023 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. Meer informatie 

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

Begroting 2023  Geloofsgemeenschap H. Gerardus Majella 

Ontvangsten (€)     Uitgaven (€)     

Bijdragen parochianen:    Persoonskosten 30.785   

- Kerkbijdragen 15.000   Gebouwen lasten & onderhoud 17.150   

- Collecten 3.000   Energiekosten 20.000   

- Misintenties 1.000   Kerkdiensten & pastoraal werk 4.605   

- Uitvaarten 5.000   Verplichte bijdrage aan bisdom 11.550   

- Offerkaarsen 1.800   Beheerskosten 10.168   

- Overige bijdragen 1.600   Totaal uitgaven 94.258   

Opbrengst bezittingen 31.300        

Overige functionele ink. 0        

Totaal ontvangsten 58.700 
  

Tekort -35.558 
  

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel 

gelovigen van grote betekenis. In de kerk ont-

moeten we God en elkaar. Het is een waardevol-

le plek waar we samen God zoeken, rust en be-

zinning 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. Kerk-

leden 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. Gerardus Majella 

Overdinkel 



Evelien Kraesgenberg (34) 

 

“Ik wil dat mijn kinderen ergens bij 
gaan horen. Daarom zijn ze gedoopt 

in een viering op zondagmorgen. Ze 

gaan deel uit maken van een gemeen-

schap. De doop is daar een symbool 

van. De kerk is net als familie, een 

warm nest dat je ze mee wilt geven.” 

 

Evelien heeft afgelopen jaren eerst haar 

dochtertje en daarna haar zoontje laten 

dopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia de Vries (71) 

 

Ik zet me in om samen verbondenheid 
te voeden, Dat kan door samen te 

vieren, samen te zijn. Ik hecht ook 

heel veel waarde aan ons geloof. Ik wil 

die geloofswaarden doorgeven aan 

mensen om me heen. Daar wil ik echt 

voor stáán. Dat samen je geloof bele-

ven kan in allerlei andere vormen, 

soms wat andere dan vroeger. Dat 

maakt niet uit. Daar zet ik me hele-

maal voor in. 

 

Mia is vrijwilliger o.a. op het secretariaat, 

in de liturgie, bij uitvaarten. 

 

INTERVIEWS met parochianen Beste parochianen, 

 

In het afgelopen jaar 2022 zijn we lang-
zaam teruggegaan naar het ‘normaal’ van 

voor de coronapandemie.  

Toch is het aantal bezoekers van de vie-

ringen in onze kerk nog niet terug op het 

niveau van voor de corona.  

De Gerardus Bedevaart is weer op de 

traditionele manier gevierd waarbij toch 

een groot aantal mensen aanwezig was. 

De aanpassingen aan het gebouw De 

Overkant en het woonhuis daarboven zijn 

uitgevoerd. Het  onderhoud op basis van 

het rapport van de monumentenwacht 

aan de kerk en de aula moet nog gedaan 

worden. Wel zijn de reparaties uitge-

voerd die niet kunnen wachten. 

Dit alles kost natuurlijk geld en mede 

dankzij de opbrengst van de actie Kerkbalans kunnen wij dit doen. De op-

brengst van 2022 is, ondanks de moeilijke financiële situatie waarin sommige 

mensen zich bevinden,  toch ongeveer hetzelfde als de jaren ervoor. Wij wil-

len iedereen hiervoor hartelijk danken! 

De kosten voor het komende jaar zullen stijgen 

door o.a. de hogere energieprijzen. Door het 

lager aantal bezoekers aan de vieringen is de 

opbrengst van de collecte tijdens de vieringen 

minder dan voorgaande jaren. Misschien kunt u 

hiermee rekening houden bij uw bijdrage voor 

de actie Kerkbalans, die wij van harte bij u aan-

bevelen.  

De opbrengsten komen volledig ten goede aan 

onze eigen Gerardus Majella geloofsgemeen-
schap in Overdinkel. 

 

Alvast erg bedankt voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet, 

Locatieraad van de H. Gerardus Majella  

geloofsgemeenschap. 


