
Parochie De Bron 
Woensdrecht, Putte, Ossendrecht, Huijbergen, Hoogerheide 

 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
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Foto: een van de luiken, hoogaltaar Kerk Hoogerheide: 
Jezus bij het Laatste Avondmaal. Hij zegt: “Doe dit tot mijn 

gedachtenis”. Daarmee draagt hij ons op Zijn gedachtenis 

levend te houden. Binnen de Kerken klinkt de vraag: 

overleeft de Kerk de coronacrisis? Ja zeggen wij, de Kerk zal 

heus overleven, maar dient zich wel aan te passen aan de 

omstandigheden 



 
Dank!   
Wederom dank aan iedereen, die ons in het 
lastige jaar 2020 op welke manier ook heeft 
gesteund. Een apart jaar, 2020! Door de 
corona pandemie ging de kerk letterlijk op 
slot! Maar de Mariakapellen kregen een 
bijzondere functie, zowel de buiten – in de 
Wouwbaan - als binnen kapellen! Er werden meer kaarsjes 
aangestoken en er was meer bezoek. Mensen zoeken altijd iets van 
‘houvast’!  
De paaskaarsenwijding hebben we gefilmd en op de site geplaatst. De 
Heilige Mis op Pinksterzaterdag uit de St. Lambertuskerk is 
uitgezonden door ZuidWest TV. 
Vanwege het anderhalve meter afstand houden hebben we in onze 
kerkgebouwen om en om banken afgesloten. Communie uitreiken 
gebeurt vanachter een scherm. Kinderen konden hun Eerste 
Communie niet doen of het Heilig Vormsel niet ontvangen. Hopelijk 
wel in 2021!! Uitvaarten werden gehouden in kleine kring. 
 
Financiën 
Financieel hebben we door de 
coronacrisis in 2020 een 
aderlating gehad. Collectes en 
intenties brachten minder op. De 
Kerkbalans kreeg minder binnen. 
De totale inkomstenvermindering 
schatten we tussen € 20.000 en  
€ 30.000.  We gaan zien waar een 
en ander ons brengt. 

 
Extra kosten 
Vanwege de anderhalvemetersamenleving hebben wij meer dan ooit 
moeten nadenken over hoe we mensen nabij kunnen zijn en blijven. 
Ondanks een daling van inkomsten brengt dit extra kosten met zich 
mee. We denken aan livestreamverbindingen, waarmee wij meer 
mensen ook thuis kunnen bereiken. Dit kost gauw € 4.000! Ook 
daarvoor is uw gift bestemd.  
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Plek van betekenis  
We willen van betekenis zijn voor álle mensen: jong of oud, gelovig 
en/of zoekend.  De parochie wil een inspirerende plek zijn in de 
samenleving! Vrijwilligers dragen de  activiteiten gratis. Maar 
ondersteuning van hen is uiteraard niet kosteloos. Denk hierbij aan 
koffie, thee, verwarming, elektriciteit, bloemen, 
onderhoudsmiddelen, enz.! De beroepskrachten staan mensen bij 
vanuit hun roeping, gaan voor in vieringen en houden veel zaken 
draaiend. 
 
2021   
Vanaf 16 januari start de actie Kerkbalans 2021!  
Het richtbedrag voor uw gift is € 132. Maar elke bijdrage, hoger of 
lager, is zeer welkom!! 
Doet u mee? Dank u wel! 
Parochiebestuur en pastoraal team. 
 
Belastingaftrek 
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid van belastingaftrek, waardoor 
u de parochie meer kunt schenken zonder uw jaarlijks netto gift te 
verhogen. U moet dan wel minimaal 5 jaar achtereen ongeveer 
hetzelfde bedrag schenken. Hoe dit zit? Zie www.samenkerk.nl Voor 
meer informatie kunt u ook  bellen met het parochiekantoor, tel. 
0164-612521. 
 

Overmaking: Stort uw bijdrage op rekeningnummer           
 
HOOGERHEIDE:  NL 44 RABO 0122 9064 11 

 
U kunt bijgevoegde acceptgiro gebruiken, in termijnen betalen of 
door het ingevuld inleveren van bijgaand automatisch 
incassoformulier. Indien u reeds via automatische incasso betaalt, 
hoeft u geen actie te ondernemen, maar misschien wilt u het bedrag 
aanpassen! 

  

http://www.samenkerk.nl/


Financiën 
 Boekjaar 2019  Boekjaar 2018 

opbrengsten 

- kerkbijdragen 

- collecten (exclusief collecten derden) 

- stipendia 

- overige bijdragen parochianen 

€   81.361  

€   24.847  

€     3.807  

€   29.296  

 €  84.775  

€  32.855 

€    5.043  

€  33.689  

Totaal bijdragen parochianen € 139.311  € 156.362 

- opbrengsten uit onroerende zaken 

- opbrengsten uit banktegoeden 

- overige opbrengsten  

€   28.976  

€   28.383  

€  - 

 € 25.828 

€ 33.176  

€ -  

Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen €   57.359  € 59.004 

Opbrengsten begraafplaatsen 

Functionele inkomsten 

Incidentele baten 

Opbrengsten collecten derden 

€   43.110  

€         266                       

€    25.562         

€      3.059 

 €  38.425 

€         20 

€  20.491 

€    3.379 

Overige opbrengsten €    71.997  €  62.315 

Totaal opbrengsten € 268.667  € 277.681 

Kosten 

 - in loondienst 

- niet in loondienst 

- overige persoonskosten 

- €   50.897  

€  151.527 

€    26.895  

 - €   67.172 

€   170.842  

€     28.718  

Totaal persoonskosten € 127.525  €  132.388 

Onderhoudskosten 

Overige kosten onroerend goed 

€ 51.255  

€ 62.855 

 €  57.253  

€  58.964 

Totaal kosten onroerend goed € 114.110  € 116.217 

- onderhoudskosten  begraafplaatsen 

- overige kosten 

€ 19.598 

€   6.588  

 € 4.822  

€ 4.139  

Totaal kosten begraafplaatsen € 26.186  € 8.961 

Rente en kosten van schulden en fundaties €    1.758   €     1.677  

Kosten eredienst 

Kosten pastoraal 

Verplichte/vrijwillige bijdragen (excl. collecten 

derden) 

Afdracht collecten derden 

Beheerskosten 

Incidentele lasten 

Totaal overige kosten 

€  16.408 

€    1.486 

 

€  36.936 

€    3.078  

€  25.117 

- €      46  

€   84737 

 €   16.517 

- €      284  

 

€   36.797 

€     3.379  

€   20.346 

€          69  

€    78501 

Totaal kosten € 352.558  € 336.067 

    

Exploitatiesaldo - €83.891  - € 58.386 

 


