
Toelichting

Inkomsten
De inkomsten lopen al een aantal jaren terug.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling 
van de parochiebijdragen van ongeveer 5% per jaar.
De bijdragen van de parochianen zijn goed voor 
68 procent van de inkomsten. De overige 32 procent 
zijn inkomsten uit vermogen.

Uitgaven
De stijging van de uitgaven wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de stijging van de loonindex bij de 
personele kosten.

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
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Hoeveel parochiebijdrage

Elk bedrag, groot of klein, is van harte welkom. 
Het bisdom van Breda hanteert als minimum € 122,- 
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 voorafgaande drie jaren.
 
Maak vandaag nog uw bijdrage over op nummer 
NL55 RABO 0111 9024 36
T.n.v.: Parochie Dongen en 
Klein Dongen-Vaart

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 opstel-
len met de parochie.  

Meer informatie
Bel gerust naar onze coördinator financiën
Pim van Rooij (0162 - 31 76 95)

Geef
voor je kerk 

Parochie Dongen
en Klein Dongen-Vaart

Kerkbalans 2020 
klopt bij u aan!
Wij rekenen op u.

Geef
voor 
je kerk



Parochievernieuwing 
Onze parochie wil zich sterk inzetten voor  
vernieuwing. We sluiten daarbij aan bij een project 
dat wordt geïnitieerd door het Bisdom Breda. 
We hebben al verschillende aspecten uitgewerkt, 
zoals de voorbereiding van de Doop, het Huwelijk en 
de Eerste Communie. 

Maar we willen verder!
Zo zijn er al geloofsgesprekken met ouders op 
zondagochtend, waarna ze deelnemen aan de 
viering in de kerk. En een gastenteam verwelkomt 
de kerkgangers. 

We zijn daarbij afhankelijk van de giften van de 
eigen parochianen, van u. Uw financiële bijdrage 
blijft van levensbelang. 

We bidden God dat onze parochie een nieuw hart 
krijgt en dat we mogen leven en 
werken vanuit het Evangelie.

Bestuur en pastoraal 
team Parochie Dongen 
en Klein Dongen-Vaart

Parochievernieuwing
open staan voor 

nieuwe geestkracht

Alphacursus
sterk instrument
voor vernieuwing

Financieel steunen
er is bijzonder veel 
werk te verzettenGastenteams

iedereen is welkom
in de zondagviering

In 2020 begint een oecumenische Alpha-cursus, een 
cursus die wereldwijd een sterk instrument blijkt 
voor vernieuwing van de geloofsgemeenschap. 
Op deze manier zetten we ons graag in voor onze 
parochie. Zeker, want we geloven dat er dan een 
mooie toekomst gloort. 

Op onze website, onder de knop ‘Parochie-
vernieuwing’ houden we u op de hoogte van het 
vele werk dat hiervoor verzet wordt.


