
Actie Kerkbalans 2019  
 
In dit weekend vragen Bestuursvoorzitter René Buysrogge en directeur Peter 

Pot weer aandacht voor de Actie Kerkbalans, oftewel de jaarlijkse 

kerkbijdragen. In ons rectoraat vragen we daar nog meer aandacht voor dan 

andere jaren. Zie ook de kerkbijdrage-brief die u thuis hebt ontvangen. 

Op financieel gebied zijn het namelijk moeilijke tijden voor onze parochie, het 

rectoraat. 

 
In de afgelopen jaren zijn we vaak geconfronteerd met uitgaven die hoger 
waren dan de inkomsten, met als gevolg het slinken van de vrij beschikbare 
financiële reserve tot een te laag niveau.  
Die vrije reserve is een spaarpotje dat de parochie nodig heeft om tegenvallers 
op te vangen en om de vaste maandelijkse uitgaven te kunnen doen ook als de 
inkomsten onregelmatig zijn. 
 
Die financiële reserve zou 1 à 1,5 keer de jaarlijkse uitgaven moeten zijn.  
Op dit moment is dat nog niet de helft en dat is dus veel te weinig. Als we de 
bakens nu niet verzetten, staat het voortbestaan van de parochie, zoals die nu 
functioneert, werkelijk op het spel. 
 
In juni hebben we een parochieavond gehad waarop we u hebben 
geïnformeerd over de financiële situatie. Er zijn daarna ook acties in gang 
gezet. Het bestuur wil iedereen bedanken die daarna een extra financiële 
bijdrage heeft voldaan.  
Er zijn allerlei bedragen binnengekomen, soms zelfs van 500 en 1.000 euro 
bovenop een toch al grote bijdrage.  
 
Dit jaar staat achterop de brief over de kerkbijdrage een tabel met minimum 
richtbedragen bij elk inkomen. Dat is nieuw.  
Het is ook ‘gevaarlijk’, want degenen die de tabel zien en constateren dat ze 
boven het richtbedrag zitten, zouden daarin een rechtvaardiging kunnen 
vinden om minder te gaan bijdragen.  
Dat is natuurlijk niet de bedoeling!  
 
Het bestuur wil iedereen bedanken die meer geeft dan het richtbedrag, soms 
wel het dubbele of het driedubbele, en dat vaak al vele jaren. 
 



Met die richtbedragen bij elk inkomen willen we laten zien wat het voor ieder 
van ons minstens zou moeten betekenen, als we onze parochie met de mooie 
vieringen en alle activiteiten willen voortzetten. 
 
Als de richtbedragen worden gevolgd, is het mogelijk om samen 180.000 euro 
op te brengen, zoals in de begroting staat.  
Daarnaast is minimaal 50.000 euro extra nodig, om de exploitatie in evenwicht 
te brengen en de financiële reserve aan te vullen.  
Die 50.000 euro extra is gelijk aan 40 euro extra per adres.  
 
Dus wat het bestuur van elke parochiaan vraagt, is: het richtbedrag dat 
achterop de brief staat te volgen + 40 euro extra.  
En parochianen die al meer geven, blijf dat vooral doen! 
Uiteraard is er begrip voor mensen die financieel in lastige omstandigheden 
zitten. Zij kunnen via een pastor een beroep doen op de caritas. 
 
We zetten nu met z’n allen vol in op verhoging van de inkomsten.  
In maart zullen we de balans opmaken. Als dan blijkt dat we het totaalbedrag 
van 230.000 euro niet gaan halen, zullen maatregelen aan de uitgavenkant 
onvermijdelijk zijn, dat wil zeggen: dan moeten we bezuinigen.  
 
We zullen het dan moeten gaan hebben over vragen als: Kunnen we doorgaan 
met twee pastores, twee koren, twee dirigenten, enzovoort? Moeten we 
vieringen versoberen?  
 
Kortom, de oproep is:  
Geef het richtbedrag dat bij uw inkomen past + 40 euro extra! 
En diegenen die al meer geven, blijf dat vooral doen! 
 
Bij voorbaat hartelijk dank!  
 
 
René Buysrogge, voorzitter bestuur 
Peter Pot, directeur 


