
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woord van pastoor Lebrun 

Beste mensen,  

Het afgelopen jaar werden alle sectoren van de samenleving getroffen 

door corona. Dat geldt ook voor de Kerk, ook voor onze parochie. De 

openstelling van onze kerkgebouwen had vaak minder te maken met het 

ritme van het liturgisch jaar en de intensiteit van de hoogfeesten dan wel met het stijgen 

en dalen van cijfers en de maatregelen die hieruit volgden. Achter die statistische curve 

schuilt het leed van nabestaanden, de angst van zieken, de eenzaamheid van ouderen 

maar ook de inzet en de toewijding van mensen in de zorg. Als parochie hebben we op 

onze eigen wijze geprobeerd om mee te leven en aanwezig te zijn.  

Dat laatste doet de Kerk al eeuwen: meeleven, aanwezig zijn, de kerkdeuren open 

houden, woorden laten klinken die het korrelige van alledag overstijgen, liturgie vieren, 

dienstbaar zijn aan medemensen. Dit doet ze niet namens zichzelf maar in naam van 

Hem die omziet naar mensen en die in Jezus ons leven in al zijn facetten kwam delen.  

Waar het ons nu om gaat? Om die aanwezigheid morgen te continueren. Een uitdaging 

die vandaag niet vanzelfsprekend is maar die we willen aangaan om morgen nog samen 

parochie te kunnen zijn. Een uitdaging die beroep doet op ons hart, ons denken en doen, 

onze talenten en inzet, onze welwillendheid en…ja, ook op onze financiële bijdrage. 

Vandaar ook de oproep van Kerkbalans: geef vandaag voor de Kerk van morgen. 

Dat uw bijdrage vandaag essentieel is voor de toekomst van onze parochie, hoeft weinig 

betoog. Elke parochie is immers afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van haar leden. 

Overheid noch bisdom dragen bij in de exploitatie. Alleen dankzij voldoende middelen, 

krijgen we dan ook de kans om dat Verhaal van eeuwen morgen door te vertellen en 

gestalte te geven. Daarbij willen wij als parochie open staan voor de manier waarop God 

zich vandaag en morgen als antwoord op het verlangen van mensen laat kennen. Vooral 

hier zit de uitdaging! 

Eén en ander is uiteraard ook verbonden met onze stijlvolle kerkgebouwen. Dat ze er al 

zo lang zijn en als het ware tijdloos met ons meegaan, lijkt vanzelfsprekend maar is het 

echt niet. Goed om dat te beseffen en om dus vandaag te geven voor de kerk van 

morgen!  

Tot slot: allen die onze parochie al lange of korte tijd financieel ondersteunen, ben ik 

zeer erkentelijk. Ik reken erop dat zij dit in de toekomst blijven doen. Voor degenen die 

het van plan zijn maar bij wie het er nog niet van gekomen is; laat deze oproep 

toereikend zijn!  

Met dank bij voorbaat,  

David Lebrun, pastoor 



De toekomst van de Parochie Heilige Augustinus  
Het is een prachtig dorpsgezicht, een kerk centraal in de straat of aan een plein. Een kerk 

waarin menigeen is gedoopt, de eerste communie heeft gedaan en het vormsel heeft 

ontvangen. Waar geliefden elkaar het ja-woord gaven, maar ook de plaats waar je 

uitgeleide wordt gedaan. Waar je even alleen kunt zijn met je gedachten of waar je een 

kaarsje opsteekt in tijden van nood of anderszins. Zal dat in de toekomst ook nog zo zijn? 

De landelijke Actie Kerkbalans 2021 vraagt uw financiële steun voor de kerk van morgen. 

Niet zozeer om het dorpsgezicht te redden, maar om de gemeenschap, die een parochie 

nu eenmaal vormt en waarvan u ook deel uitmaakt, levendig te houden. Financiële 

middelen stellen de parochie in staat om datgene te blijven doen waarmee we met elkaar 

in contact kunnen blijven.  

Onze exploitatie  

De exploitatie van onze parochie vertoont helaas een structureel tekort. De belangrijkste 

oorzaak hiervan wordt gevormd door de stijgende lasten van onderhoud, met name van 

onze drie kerken. Deze post beslaat 61% van de totale kosten. Het terugdringen hiervan is 

enerzijds een belangrijke doelstelling van het kerkbestuur voor de 

komende jaren, anderzijds kunt u als parochiaan de inkomsten laten 

groeien door een (hogere) jaarlijkse financiële bijdrage. Als we de 

exploitatie in balans brengen, dan kunnen we ook het vermogen in 

stand houden. Dat is belangrijk voor het toekomstperspectief. 

Concreet doel 
Voor het jaar 2021 vragen we uw bijdrage voor het in stand houden van de parochie naar 

de toekomst toe. Het motto van de Actie Kerkbalans 2021 is niet voor niets: “Geef voor de 

kerk van morgen”. Daarnaast is het onderhoud van de kerken een belangrijke financiële 

uitdaging voor ons allemaal. U kunt daarbij helpen. 

 

Geeft U ook om de toekomst van uw kerk? Help dan met uw donatie.  

 

Wij zijn er u zeer erkentelijk voor. 

Kerkbestuur Parochie Heilige Augustinus 

e-mail: bestuur@augustinus-parochie.nl  

 

Voor meer informatie verwijzen we naar 

www.augustinus-parochie.nl/kerkbalans                                           

  

Parochie Heilige Augustinus 

Pastoriestraat 15 

5251 BB  Vlijmen 

Tel. secretariaat: 073-5112215 

www.augustinus-parochie.nl 



Cijfers 2021 

 
Hierboven ziet u de kostenverdeling in 2021. De kosten voor gebouwen vormen de 

grootste post (61%) en zijn weer hoger dan in 2020. Pastoraat en secretariaat vormen 

17% van de kosten. In totaal begroten we € 474.450,- aan kosten. Hier tegenover 

begroten wij een bedrag van € 267.250,- aan opbrengsten, waarvan € 122.700,- afkomstig 

van parochianen (kerkbijdragen, collectes e.d.). Dat betekent een tekort van € 207.200,-. 

Dit heeft o.a. te maken met een noodzakelijke en voorgeschreven toevoeging aan de 

voorziening onderhoud van € 200.000,-. Zonder deze post bedraagt het tekort op de 

normale exploitatie € 7.200,-. 

Wilt u meer weten over deze begroting, neem dan contact op met het kerkbestuur. 

Uw hulp is zeer gewenst 
U kunt ons helpen dit tekort terug te dringen. Dat kan op verschillende manieren. 

Bijvoorbeeld door een overschrijving op een van onze bankrekeningen. Tevens wijzen we 

u graag op de mogelijkheid van een machtiging om (éénmalig of periodiek) door ons een 

bedrag te laten incasseren van uw rekening. Zie bijgaande brief en machtigingsformulier 

voor verdere informatie. 

Slim geven 
De parochie heeft een ANBI-status. Uw bijdrage is daarmee onder 

voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Wilt u weten wanneer uw 

bijdrage aftrekbaar is, zie dan www.augustinus-

parochie.nl/kerkbalans. Of vraag er naar bij ons secretariaat.  

Wij helpen u graag.  
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