
 

 

 

 

“Geef voor je kerk” 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2023, geef aan kerkbalans 

Van zaterdag 14 januari t/m zaterdag 28 januari  
 

Binnen onze parochie zijn veel mensen betrokken en verbonden met de kerk. 

Wij zijn hier erg trots op. Dit geldt ook voor de financiële steun die de kerk nodig heeft om 

goed te kunnen functioneren. We hebben uw vrijwillige bijdrage* nodig om de personele 

kosten, het onderhoud van kerk en pastorie en andere noodzakelijke uitgaven te 

bekostigen.  

Vaste basis van de inkomsten vormen de kerkbijdrage, de parochieveiling en de 

collectes voor restauratiefonds. De kerkbijdragen en de parochieveiling zijn uitgegroeid 

tot de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de kerk. 

 

In onze kerk vieren we samen de eucharistie, we komen er samen om te luisteren naar 

Gods woord. We staan er stil bij de belangrijkste gebeurtenissen in het leven. 

We trouwen in de kerk, we laten er onze kinderen dopen en we komen er samen voor een 

avondwake of uitvaart. Maar dat kan alleen als we samen de kerk - en het kerkelijk werk - 

in stand houden.  

Met deze actie draagt u bij aan het kerkwerk in onze eigen parochie.  

 

Alleen met elkaar kunnen wij de parochie in stand houden en dan kunnen we er samen 

voor zorgen dat de kerk haar onmisbare functie in ons dorp kan blijven vervullen.   

De Actie Kerkbalans 2023 richt zich binnen onze parochie op een drietal pijlers:   

- Het bezoeken van nieuwe parochianen. 

- Het bezoeken van jongeren die 30 jaar zijn geworden. 

- Het bezoeken van parochianen die nog niet deelnemen aan de kerkbijdrage. 

 

Wilt u een eenmalige bijdrage overmaken. Dat kan naar onze bankrekening  

NL30 RABO 0130 2001 90 of scan onderstaande QR-code. 

 

 

 

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nieuwe parochianen 

Ook u als parochiaan van onze kerkgemeenschap Lutjebroek willen wij vragen een vaste 

bijdrage te geven. Wij zijn blij met iedere bijdrage die u geeft. In de afgelopen jaren deed  

ongeveer 70% van de parochianen reeds mee met de kerkbijdrage. Wij hopen dat u 

meedoet.  

 

Jongeren 

Hoe zou jouw leven eruit zien zonder de kerk? Stel je voor. Geen vaste plaats waar je naar 

toe kunt voor vieringen of om te bidden… Niet zo’n goed idee. De kerk moet blijven! 

Daarom is er Kerkbalans: de jaarlijkse actie om bij te dragen aan de kosten van je eigen, 

lokale kerk. Ook jouw bijdrage is hard nodig, want met het geld van de Actie Kerkbalans 

worden onder andere jongerenactiviteiten van en in de kerk mogelijk gemaakt.  

Door een financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans te leveren zorg je dat de kerk blijft. 

Nu, maar ook later, voor de generaties die na ons komen.   

 

Parochianen die nog niet deelnemen aan de kerkbijdrage 

In het verleden bezochten we na verloop van een aantal jaren ook de parochianen die 

nog niet deelnamen aan de kerkbijdrage. Er kunnen tenslotte redenen zijn dat iemand 

besluit alsnog aan deze actie mee te doen. Zoals al eerder vermeld doet ongeveer 70% 

van de parochianen mee met de kerkbijdrage (die bijna allemaal automatisch betalen).  

Als wij in één keer de overige 30% opnieuw zouden willen vragen mee te doen zouden wij 

heel veel vrijwilligers nodig hebben. We hebben daarom besloten steeds een gedeelte te 

benaderen en   

 

voor 2023 is dit de Asterlaan! 

 

Wij moedigen u nogmaals aan: Steun de Actie Kerkbalans! Zodat het belangrijke werk 

van de parochie kan doorgaan en om onze mooie monumentale kerk gezond te houden.  

 

Voor meer informatie zie ook onze eigen folder die onder het 

tabblad dorpsblad de cirkel te vinden is. 

Iedereen alvast hartelijk dank voor zijn of haar medewerking. 

Met vriendelijke groeten,  

 

Financiële Commissie van de Parochie van de H. Nicolaas te 

Lutjebroek 
 

 
*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 
 


