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Beste parochiaan,
“De kerk is een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan”
Mgr. Hans van den Hende, bisdom Rotterdam
Opnieuw vragen wij u om bij te dragen aan de actie Kerkbalans, de landelijke actie die dit jaar
voor de 40ste keer op rij wordt georganiseerd. Want ieder jaar weer is veel geld nodig voor de
instandhouding van onze geloofsgemeenschap. Door
uw bijdrage aan Kerkbalans in deze tijd van economische onzekerheid kan de kerk van extra
waarde zijn. Wij beseffen dat veel mensen in inkomen achteruit gaan, maar durven het toch aan
u weer te vragen om zo mogelijk een extra financiële inspanning te doen. Hiermee kan onze
geloofsgemeenschap doorgaan met godsdienstonderricht, diaconie, bidden, vieren…, een
centrum van gemeenschapszin, solidariteit en cohesie te zijn, om mensen uit te kunnen dagen
niet alleen maar bezig te zijn met de dagelijkse beslommeringen, het streven naar succes of het
alleen verwerken van tegenslag en verdriet.
In het decembernummer 2013 van het Open Venster heeft al een aankondiging plaatsgevonden
over de kerkbalans. Daarin zijn wat cijfers over 2013 gegeven. In 2013 heeft 20,5 % van alle
aangeschreven gezinnen een financiële bijdrage geleverd aan onze geloofsgemeenschap. In
2014 moet dat percentage weer omhoog. De begroting laat een negatief resultaat zien, dat
veroorzaakt wordt door de weggevallen verhuurinkomsten. Zie de achterzijde.
U kunt uw financiële bijdrage aan de Kerkbalans op verschillende manieren voldoen op
bankrekening 1587.05.920 t.n.v. GG St. Johannes de Doper:
 Overmaken met overschrijfformulier van uw bank of Internet bankieren;
 Via een eenmalige machtiging (dmv achterzijde formulier invullen en inleveren);
 Middels lijfrente vastgelegd bij een notaris, deze is volledig aftrekbaar van de belasting.
Neem hierover contact op met de penningmeester.
Maakt u al gebruik van een automatische incasso of periodieke overboeking? In dat geval hoeft
u geen actie te ondernemen, tenzij u uw bijdrage wenst aan te passen.
Uiteraard wordt hierboven gesproken vanuit de financiële invalshoek, maar de locatieraad wijst
ook graag op de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren als vrijwilliger bij klussen. Elke
klus die door vrijwilligers gedaan wordt levert een besparing op. Op de website
(www.johannesdedoper.net) is een overzicht van vrijwilligerstaken die nog ingevuld kunnen
worden. Neem gerust contact met ons op als u iets extra’s wilt betekenen voor de
geloofsgemeenschap.
Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld en zal er mede voor zorgen dat de
geloofsgemeenschap in Wijk bij Duurstede levend blijft.
Hartelijk Dank!
De locatieraad.

Begroting
2014
€
18.494
15.680
41.595
4.250
7.900
12.000
300
4.700
0
104.919

Begroting
2013
€
19.994
15.680
46.919
6.250
5.500
13.000
600
5.750
0
113.693

Exploitatie
2012
€
19.221
15.680
40.945
8.463
6.558
12.912
81
7.545
2.813
114.218

61.000
0
61.000

83.830
300
84.130

75.309
3.000
78.309

Saldo exploitatie

-43.919

-25.563

-35.919

Financiële Baten en Lasten
Opbrengsten uit bezittingen/beleggingen
Financiële lasten
SALDO financiële baten en lasten
RESULTAAT

7.500
595
6.905
-37.014

30.193
630
29.563
0

33.037
782
32.255
-3.655

LASTEN
Kosten onroerend goed
Persoonskosten in loondienst
Persoonskosten niet in loondioenst
Kosten eredienst
Kosten pastoral
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Begraafplaatskosten
Beheerkosten
Incidentele lasten
Totaal Lasten
BATEN
Bijdragen Parochianen
Begraafplaats
Totaal Baten

E E N M A L I G E M A C H T I G I N G KERKBALANS 2014
Onderstaande opdrachtgever verleent hiermee eenmalig toestemming om onderstaande bijdrage(n) aan de
Kerkbalans 2014 af te schrijven van zijn/haar rekening. Ik kies ervoor het onderstaande bedrag af te
schrijven:
Alleen voor 2014  Vanaf 2014 
ineens
 in termijnen:

€ ……….. (afschrijving eind februari);
 € ……..… per kwartaal (afschrijving einde 1ste maand kwartaal)

 € ……..… per maand (afschrijving einde maand)
U kunt de getekende machtiging:
 Deponeren in de brievenbus van de Pastorie/Prinsenhuis (bij grote voordeur Pastorie)
 Deponeren in de melkbus achterin de Kerk
 Afgeven aan het secretariaat (woensdag van 9.00-12.00 uur)
 Versturen per post (Klooster Leuterstraat 37, 3961 AX Wijk bij Duurstede)

___________________________________________________________________
Gegevens opdrachtgever (svp invullen)
Naam:
……………………………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………………………….
Postcode/Woonplaats:
……………………………………………………………………………….
UBankrekeningnummer
……………………………………………………………………………….
Gegevens incassant:
GG de Doper
Klooster Leuterstraat 37,
3961 AX Wijk bij Duurstede
Rekening nummer: NL11RABO 0158 7059 20

___________________________________________________________________
Datum:

……………………………….…………

Handtekening opdrachtgever

…………………………………………………………………….

*************Vergeet u svp niet uw rekeningnummer in te vullen *************

