
Toelichting

Hoewel de bijdragen van parochianen nog steeds de 
belangrijkste inkomstenbron zijn, geven deze al jaren 
achtereen een daling te zien van 3 - 4% per jaar. 

Omdat ook de opbrengsten uit vermogen weer iets 
achteruitgaan, geven de totale baten in vergelijking met 
vorig jaar een afname te zien van ca. 8 procent.

Aan de uitgavenkant blijven bijna alle kosten op 
hetzelfde niveau als vorig jaar. Er is enkel sprake van een 
kleine verschuiving tussen de verschillende onderdelen.

Per saldo resteert voor 2018 een verlies van € 17.000,-. 

Uw bijdrage op een andere manier

U kunt uw parochie ook financieel steunen door een 
legaat na te laten of door de parochie te benoemen als 
erfgenaam voor een deel van uw erfenis.
Kijk voor meer informatie op onze website.

www.parochiedongen.nl

Begroting 2018

Hoeveel parochiebijdrage

Elk bedrag, groot of klein, is van harte welkom. Het 
bisdom van Breda hanteert als minimum € 118,- per 
gezin.

U kunt dan zonder verdere kosten gebruik maken van de 
diensten van de kerk voor doop, communie en vormsel. 
Voor huwelijk en uitvaart wordt rekening gehouden met 
uw betalingen van de afgelopen jaren.

Maak vandaag nog uw bijdrage over op 
rekeningnummer NL55 RABO 0111 9024 36.

Belastingaftrek
Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te 
leggen, is het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet 
meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een 
schriftelijke overeenkomst opstellen met de parochie.

Meer informatie

Bel gerust naar onze coördinator financiën 
Pim van Rooij (0162-317695)

Geef
voor je kerk 

Parochie Dongen
en Klein Dongen-Vaart

Kerkbalans 2018 
klopt bij u aan!
Wij rekenen op u.

Geef
voor 
je kerk



Het is belangrijk dat mensen willen geven. De Actie 
Kerkbalans is er voor om de kerkgemeenschap een 
gezonde financiële basis te geven.

Maar ‘Geef voor je kerk’ betekent meer. In een vitale 
geloofsgemeenschap geven parochianen zorg aan elkaar 
en aan hun omgeving.

Openheid voor de boodschap van Jezus Christus betekent 
immers ook openheid voor de mens die naast je door het 
leven gaat.

In onze parochie werken we aan een pastoraal plan dat 
inzet op een open gemeenschap. Een gemeenschap 
waarin de leden openstaan voor het evangelie en voor 
elkaar, in het bijzonder voor hen die onze zorg het hardst 
nodig hebben.

Geven zou het kenmerk van onze parochie moeten zijn. 
Daar willen we in de komende jaren aan werken.
En ja, ook een goed financieel fundament is nodig om dit 
doel te realiseren.

Hartelijk dank.
Bestuur en pastoraal team Dongen en Klein Dongen-
Vaart.

Gezonde financiële basis
geef voor kerkbalans

Openheid voor de mens
die naast je gaat

Wie geeft
zal ontvangen

Openstaan voor het evangelie
geef voor elkaar

Zoals Jezus leert: ‘Wie geeft, zal ontvangen’. Dat is een 
avontuur en dat beleven we in iedere eucharistieviering 
opnieuw.

Jezus geeft zichzelf in het breken en delen van het brood. 
En iedere keer opnieuw wordt ons gevraagd onszelf te 
geven aan de mensen die ons nodig hebben. Wie geeft, 
zal ontvangen.

Dat geldt ook voor de geloofs-
gemeenschap. Een kerk die niet 
dient, dient tot niets.


