
Toelichting

De bijdragen van de parochianen zijn goed voor 
75 procent van de inkomsten. De overige 25 procent zijn 
de inkomsten uit vermogen. Beide inkomstencategorieën 
geven een daling te zien.

Daar tegenover staan de uitgaven (personeel, gebouwen, 
kosten eredienst e.d.), welke een stijging te zien geven.
Door de verminderde inkomsten en de hogere uitgaven 
sluit de begroting met een nadelig saldo.

Voor een beter resultaat is uw hulp hard nodig.

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 2019

Hoeveel parochiebijdrage

Elk bedrag, groot of klein, is van harte welkom. 
Het bisdom van Breda hanteert als minimum € 120,- per 
gezin per jaar.

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

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

Belastingaftrek
Als u er voor 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 2019 
klopt bij u aan!
Wij rekenen op u.

Geef
voor 
je kerk



De Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart wil een 
hartelijke geloofsgemeenschap zijn. Waar je 
bemoediging en inspiratie ervaart. Waar mensen voor 
je klaarstaan met een luisterend oor of met praktische 
steun.

Ons kerkgebouw is een plaats van ontmoeting. 
Iedereen is er welkom.

Samen vieren waar je dankbaar voor bent. 
Samen luisteren naar het evangelie. 
Samen verdriet dragen en vreugde delen.

Voor de parochie is uw bijdrage van levensbelang. Anders 
dan in ons omringende landen ontvangt de kerk geen 
subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk 
van de giften van de eigen parochianen, van u.

Daarom: geef gul voor uw eigen geloofsgemeenschap! 
Neem een aandeel in uw parochie. Ieder bedrag is 
welkom.

Hartelijk dank.

Bestuur en pastoraal team 
Dongen en Klein Dongen-Vaart.

Onze pastors willen mensen in hun dagelijks leven nabij 
zijn. Bij geboorte en huwelijk. Bij ernstige ziekte of werk-
loosheid. Of als het levenseinde naderbij komt.

En onze pastors geven catechese aan kinderen en 
jongeren, bij eerste communie en vormsel.

De Actie Kerkbalans wil de eigen parochianen 
betrekken bij hun gemeenschap, 
ook financieel! Kerkbalans maakt 
duidelijk, dat onze parochie
veel kosten moet maken, 
juist om als gemeenschap te 
kunnen functioneren.

Kerk daar sta je
met je deuren open 

wagenwijd

Luisteren
naar een woord dat verheft

Voor wie maar wil
trouwen, vieren, rouwen

Je naasten
om een praatje verlegen


