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Geachte mevrouw/mijnheer, 

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, 

sturen wij u het volgende bericht. 

 

Actie Kerkbalans 
 

Deze actie is bij uw parochie sinds kort van start gegaan. De 

meesten van u hebben een schrijven hierover ontvangen, maar 

het kan zijn dat de parochie niet over uw adres beschikte. In de 

brief wordt het een en ander toegelicht en aan u gevraagd of u 

mee wil doen aan de Actie Kerkbalans. 

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, omdat wij zeker weten 

dat de kerk u heel wat waard is! 
 

Met deze Nieuwsbrief willen wij, als federatiebestuur, het belang 

van de Actie Kerkbalans benadrukken en op u op een andere 

manier vertellen waarom het belangrijk is.   

Met uw bijdragen/giften houdt u uw parochiegemeenschap in 

balans en kan u zeggen: 

Mijn kerk verbindt, mijn kerk is in balans. 
 

Het Federatiebestuur 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mijn kerk verbindt, uw kerk verbindt,  

onze kerken verbinden….. 
 

Kijkt u ook wel eens met enige trots naar uw kerkgebouw?! Dat is een rijk 

bezit! Al jarenlang staat daar uw kerkgebouw, zo vertrouwd. En dan te 

bedenken wat daar allemaal aan geschiedenis is geschreven en nog steeds 

wordt geschreven. 

Misschien bent u er wel gedoopt of heeft u uw 1e H. Communie daar gedaan. 

Misschien heeft u uw Vormsel er gedaan of is uw Huwelijk daar gesloten. 

Misschien heeft u daar afscheid van een dierbare genomen. 

Misschien komt u gewoon, omdat u er zicht thuis voelt en geïnspireerd wordt 

door het “samen-kerk-zijn”. 
 

Allemaal gebeurtenissen die deel uitmaken van uw levensgeschiedenis en 

van onze gezamenlijke geschiedenis. Samen hebben we het beleefd en 

gevierd. 

Maar er is nog meer. Vanuit uw parochiekerk zijn er heel wat aan activiteiten 

georganiseerd. 

Activiteiten die ons allen raken en een bijdrage zijn aan de hele maatschappij 

(zoals bijvoorbeeld een voedselbank, een inloophuis, een plek van bezinning, 

enz.)   

En zolang wij dit nog samen willen vieren en de boodschap van Christus 

willen uitdragen, heeft uw kerk en uw parochie bestaansrecht.. 

 

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er een 

parochie is met een kerkgebouw, maar dat 

kost ook de nodige euro’s. Wij zijn geheel 

afhankelijk van inkomsten die wij als 

parochie zelf weten te genereren.  

 

Mijn parochie, uw parochie, onze 
parochies….. zijn geheel 

afhankelijk van uw bijdragen 
 

 



 
 

Wij krijgen van de (gemeentelijke) overheid 

geen subsidies. Ook van het bisdom krijgen 

wij geen financiële ondersteuning. Wij zijn 

dus echt financieel op onszelf aangewezen. 
 

De penningmeesters kijken met zorg naar de 

inkomsten. Soms hebben ze er zelfs 

slapeloze nachten van. Zij zien de inkomsten 

geen gelijke tred houden met de stijgende 

uitgaven.  

 

Hoe is dat op te lossen?? Kunnen we nog 

ergens besparen? Ja hoor, we kunnen de 

kachel in de kerk uitzetten, het licht niet 

meer aandoen, nog meer water bij de wijn 

doen…. enz. Maar dat zijn niet echt 

structurele oplossingen. Wij willen u, 

letterlijk en figuurlijk, niet in de kou laten 

zitten. Er is dus maar één echt goede 

oplossing en dat is dat inkomsten niet verder 

dalen en het liefst stijgen want alles wordt 

wel gewoon duurder. 

 

 

Help mee om uw parochie in 

financiële balans te brengen.  
De belastingdienst helpt mee.  
 

 
 

< Modelovereenkomst periodieke giften > 

 

 

Losse giften 

Overweegt u om parochie financieel te 

ondersteunen, dan is voor u de voordeligste 

manier om dat via giften te doen. Deze zijn 

(onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar 

voor de belasting. 
 

Periodieke giften  

Is de schenking – in plaats van een losse gift 

– periodiek, dan is de volledige gift 

aftrekbaar. Dit op voorwaarde dat dan wel 

tenminste 5 jaar lang een gelijk bedrag 

wordt geschonken en deze gift wordt 

vastgelegd in een overeenkomst. Dit kan via 

een modelovereenkomst.  
 

 

Uw parochie ….. al laten weten wat 

uw bijdragen/giften zullen worden?! 
 

Het kan zijn dat u het vergeten bent, of dat u 

geen bericht heeft gehad en toch mee wil 

doen. Wij maken het u extra gemakkelijk. U 

kunt uw deelname direct aan uw eigen 

parochie doorgeven.  
 

Klik op het logo van uw eigen parochie en u 

kunt online uw bijdrage(n) aan de 

penningmeester kenbaar maken. 

 

                 

 

Parochienieuws / -websites. 
 

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de 
links naar de parochiewebsites:  

H. Drie-Eenheid       St. Joris 

    Emmaüsgangers     

St. Augustinus      O.L.V. van Lourdes 

    

Wilt u het Maria Magdalenamagazine (MMM) lezen, klik op het logo:  

 

  

Geen mail meer ontvangen / Suggesties 
 

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.  

Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank. 

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. 

U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl 
     

http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/overeenkomstgiften.pdf
http://3-eenheid.nl/
http://www.sintjorisparochie.nl/
http://www.emmausgangers.net/
http://staugustinusbarendrecht.nl/
http://www.lourdesparochie.nl/
mailto:info@hmariamagdalena.nl?subject=verwijder%20mijn%20e-mailadres%20uit%20de%20snelle%20berichtenservice
http://www.3-eenheid.nl/inschrijven/ActieKerkbalans2015.php
http://hmariamagdalena.nl/EmmausInschrijven/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.sintjorisparochie.nl/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.staugustinusbarendrecht.nl/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.lourdesparochie.nl/inschrijven/ActieKerkbalans.php
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1388/178/1779


 
 

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief > 
 

 

De Nieuwsbrief is een service van de 

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390 
e-mail: info@hmariamagdalena.nl  website: www.hmariamagdalena.nl 
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