Begroting 2017

Toelichting
Aan de inkomstenkant ziet u, dat de bijdragen van de parochianen een belangrijke bron van inkomsten zijn. De lage rentestand zorgt nog steeds voor
lagere opbrengsten.
De begroting sluit met een positief saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personele kosten.
Hoeveel parochiebijdrage
De bijdrage is op vrijwillige basis. Wij zijn blij met iedere bijdrage. Het bisdom van Breda hanteert als minimum 1% van het netto besteedbare minimuminkomen, dat is € 116 per gezin. U kunt dan zonder verdere kosten
gebruik maken van alle diensten van de kerk voor doop, communie en
vormsel. Voor huwelijk en uitvaart wordt rekening gehouden met uw bijdrage van de afgelopen 3 jaar. Deze tarieven zijn conform de diocesane tarieven van het Bisdom
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 hierover op onze
website.
Meer informatie
Bel gerust naar onze penningmeester Pim van Rooij (0162-317695) of kijk
op onze website: www.parochiedongen.nl.
Belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u
meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften
per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen
aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is
zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te
worden, maar u kunt een schriftelijke overeenkomst opstellen met de parochie.
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In 2017 willen we nieuwe
verbindingen aangaan

MIJN KERK
IN BALANS

Geloof verbindt
Trouw verbindt
Ons pastoraal team

Tijdens de kerstdagen en met Oud en Nieuw
weten velen de kerk te vinden. U bent altijd
van harte welkom. In onze kerk wordt gevierd, gedoopt, getrouwd en begraven.

Kinderen doen hun Eerste Communie en het Vormsel. De gezinskerk ontwikkelt waardevolle activiteiten voor jonge gezinnen. De Kerk maakt ruimte voor mensen die zich willen verbinden met een boodschap die uitdaagt en vrij maakt.
Het bewogen jaar 2016 ligt achter ons: een nieuw pastoraal
team trad aan. In de afgelopen maanden hebben zij samen
met de talrijke vrijwilligers veel werk opnieuw enthousiast opgepakt.
We kunnen onze aandacht weer richten op elkaar en op de Blijde Boodschap: mensen verbinden met elkaar en met God.

v.l.n.r. Joost de Bont (priester), Edith Hertog (pastoraal
werkster), Rob van Uden (diaken, teamleider), Els Dikmans (teamassistente), Harry Lommers (plv. pastoor)

Parochianen
Eerste Communie

Natuurlijk, kerkenwerk is mensenwerk, maar onze kerk is op
haar mooist als ze de Blijde Boodschap in praktijk brengt: mensen opzoeken die onder het minimum leven, zieken en ouderen
bezoeken, vluchtelingen ontvangen en met hen delen. En dat
gebeurt, volop. De parochie is een grote familie. Iedereen hoort
erbij.
We vragen u de Actie Kerkbalans te steunen zodat de
kerk mensen kan blijven verbinden met elkaar.
Hartelijk dank daarvoor.
Bestuur en pastoraal team Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart.

Verbindingen maken, dat willen we als parochie.
Samenkomen verbindt

Met uw geldelijk steun blijft dat mogelijk.
Kerkbalans klopt bij u aan! Wij rekenen op u.

Eucharistie verbindt

