
 
Beste Mensen, 

De kersttijd is voorbij het oude jaar is geschiedenis het nieuwe jaar de toekomst. 

Wat zal het nieuwe jaar brengen….we weten het niet. 

Maar één ding is zeker, de Parochie van de Heilige Nicolaas is er voor jullie! 

 

Zoals ieder jaar in januari doen wij een beroep op u in financiële zin. De actie 

Kerkbalans gaat dan weer van start.  

Waarom nu kerkbalans……men zegt wel eens; 

• de kerk heeft toch geld zat… 

• de kerk krijgt geld van het bisdom… 

• de kerk wordt onderhouden door de staat… 

Dit is niet juist. We hebben bestaansrecht door jullie  financiële bijdrage en jullie 

aanwezigheid bij de vieringen. 

 

“Iedereen is welkom” 
 

Dat gaat niet alleen over het gebouw, maar ook over de werkzaamheden die voor 

en door de geloofsgemeenschap worden verricht.  

Van het ‘gewone’ pastorale werk tot tuinonderhoud, schoonmaakwerk, aankleding 

van de kerk met bloemen, het zingen van de koren en ook het 

verwarmen/verlichten van de kerk. 

Ga zo maar door; het gaat om iets wezenlijks!  

 

Als u de envelop ontvangt stelt u zichzelf dan de vraag:  

“Wat zou de samenleving zijn zonder de kerk? Heeft de gemeenschap de kerk 

nodig?” Wellicht is uw antwoord positief. Juist in deze tijd wil de kerk een teken zijn 

van Gods aanwezigheid. Een teken van barmhartigheid en steun.  

Een teken van vertrouwen in elkaar en in de toekomst. 

Uw gave is bestemd voor de Parochie van de Heilige Nicolaas te Lutjebroek. 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

Hierboven ziet u onze begroting van 2021, en de exploitatie resultaten van 2018 

en 2019. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de 

Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Drie 

kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële 

bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. In alle vrijheid en 

bescheidenheid vraagt uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven. 

 

U kunt kerkbalans vergelijken met de contributie die betaald wordt, als u lid bent 

van een vereniging. Het verschil met een gewone contributie is dat de hoogte van 

de kerkbijdrage niet door de kerk wordt vastgesteld, maar dat u gevraagd wordt 

naar draagkracht te geven. De bijdrage is overigens (deels) aftrekbaar van de 

belasting. * Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut  

 Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele  

 bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl 

Parochie Heilige Nicolaas Lutjebroek     Begroting Exploitatie Exploitatie

                                        2021 2019 2018

LASTEN

Persoonskosten                         € 64.395 € 36.434 € 49.126

Kerkelijke gebouwen                € 41.350 € 53.187 € 49.053

Overige kerkelijke onroerende goederen € 12.100 € 33.624 € 23.765

Beleggingen                            € 2.300 € 3.004 € 4.018

Kosten eredienst                       € 13.750 € 15.217 € 11.368

Kosten pastoraal                       € 3.000 € 5.215 € 3.087

Verplichte- en vrijwillige bijdragen  € 22.520 € 22.020 € 20.787

Beheerskosten                          € 7.050 € 8.024 € 3.725

Rente en bankkosten € 650 € 404 € 584

Voordelig saldo                        € 2.561 € 3.705

                                       € 167.115 € 179.690 € 169.218

BATEN

Bijdragen parochianen                  € 64.750 € 76.347 € 77.855

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen € 90.900 € 103.343 € 91.363

Nadelig saldo                          € 11.465 €

                                       € 167.115 € 179.690 € 169.218


