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Voorwoord 

Wat het  leven de moeite waard maakt, is niet met geld te koop. Liefde, geluk, 

goedheid, geborgenheid, troost, inspiratie….: ze zijn met geen goud te betalen. 

Ze maken ons tot wie we zijn. 

Laat het hierover nu gaan in het samen kerk-zijn. Voor gelovige mensen 

resoneren liefde, geluk, goedheid…op God. God die ons in Jezus rakelings nabij 

gekomen is; een trouwe God die ons aanvaardt zoals we zijn en bij wie we 

geliefd en geborgen zijn. Dit geloof wil van ons mensen maken met licht in de 

ogen en met hoop in het hart. 

Dit en nog veel meer wordt in de kerk verkondigd, gevierd en ook waargemaakt 

door kleine daden van goedheid. In de kerk gaat het niet om wat je bezit of 

presteert maar om de zoektocht naar wie we mogen zijn en 

worden.   

Meer dan ooit kan de Kerk een profetische stem laten 

klinken; zeker in een samenleving die maar doorraast, waarin 

alleen “winnaars” en “losers” lijken te bestaan en weinig 

ruimte is voor rust, stilte, reflectie.  

Kerk als plek ook waar die confronterende bijbel open gaat; 

dat ‘vreemde’ boek waarin mensen al eeuwen hun eigen 

leven teruglezen en hervinden. Kerk als plek waar maskers afkunnen en twijfel, 

kwetsbaarheid en falen gedeeld worden. Kerk als plek waar mensen ruimte 

wordt geboden. In naam van God die mensen ruimte geeft. 

Om dit te bewaren en gestalte te geven naar morgen, is uw financiële steun wel 

noodzakelijk. Overheid noch bisdom dragen bij aan onze exploitatie. Reden te 

meer om in “actie” te komen en de “kerk” hier in onze regio in “balans” te 

houden. Of anders gezegd: doe je mee aan de Actie Kerkbalans?  

Met dank voor uw gift, 
 

Pastoor David Lebrun  

 



Het huishoudboekje van de parochie 

Onze inkomsten bedragen € 258.000,-. 

Dit zijn bijdragen van parochianen, 

inkomsten uit misintenties en 

bijzondere vieringen, kaarsengeld en 

giften. Verder inkomsten uit verhuur, 

grafrechten en beleggingen.  

We besteden deze inkomsten volledig 

aan onze dagelijkse kosten. Dat betreft 

de pastorale inzet, waarmee we er 

voor u kunnen zijn op de belangrijke momenten in uw leven. We gebruiken de 

inkomsten voor het verzorgen van inspirerende vieringen, het vormen van een 

zorgzame gemeenschap met elkaar, het bieden van een gastvrije kerk en hulp 

bij het verdiepen van ons geloof. 

Maar deze uitgaven betreffen ook personeelskosten, beheer en administratie, 

klein onderhoud e.d. (zie onderstaand diagram). In totaal besteden we € 

272.400,- aan deze dagelijkse uitgaven. Kijkend naar de inkomsten levert dat een 

tekort op van € 14.400,-. Dat willen we graag met uw hulp naar € 0,- brengen.  

 

We reserveren in 2022 € 217.200,- voor het onderhoud van onze gebouwen.  

Dat is een voorschrift van het bisdom. Voegen we daar verzekeringen en 

energie aan toe dan 

kosten de 

gebouwen ons  

€ 304.200,-. De 

reservering telt ook 

mee in ons 

resultaat.  

Dat resultaat wordt 

dan in totaal  

-/- € 231.600,-.  

 

Het bestuur beraadt 

zich op maatregelen 

om dit tekort geleidelijk aan terug te dringen. 



 

 

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 https://www.augustinus-parochie.nl bij het 

onderdeel Kerkbalans. Of vraag ernaar bij ons secretariaat. Wij helpen u graag. 

 

 

  

 

 

 

Wij willen er zijn voor iedereen, óók voor u.  

Maak dat s.v.p. mede mogelijk met uw bijdrage. Wij zijn u er zeer erkentelijk 

voor. 

Kerkbestuur Parochie Heilige Augustinus 

e-mail: bestuur@augustinus-parochie.nl 

 

http://www.augustinus-parochie.nl/

