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ACTIE KERKBALANS 2021:  “Geef vandaag voor de kerk van morgen”  

Geachte parochiaan,

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”, is het thema van actie Kerkbalans 2021. Voor iedereen is 
de kerk op een andere manier van waarde.  Het geloof in God staat weliswaar centraal, maar kerk 
zijn is ook: elkaar ontmoeten, elkaar helpen en aandacht voor elkaar hebben. Kerkzijn is verbinden! 
Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring 
aangewezen. En dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat wij  
juist nu oproepen om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de kerk niet over te slaan. 
Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan. De kerk krijgt geen subsidie. Het onderhoud 
van de gebouwen, maar ook de activiteiten en het personeel kosten geld.  Op de achterkant van 
deze brief ziet u hoeveel geld daarmee gemoeid is. 

Bouw mee aan een nieuwe toekomst van onze kerk! Velen van ons zijn daar al mee bezig via 
deelname aan de Alphacursus, die ook in 2021 weer wordt voortgezet of via het project 
Parochierevitalisatie, waarin inspiratie wordt opgedaan om toekomst te geven aan de kerk van 
morgen.

Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans! 
U kunt uw bijdrage aan de Actie  Kerkbalans  2021 overmaken op NL40 RABO 0113 9881 09 ten 
name van Parochie zalige Titus Brandsma, onder vermelding van de relatiecode bovenaan deze 
brief. Uw gift wordt dan geregistreerd onder uw geloofsgemeenschap. Draagt u al (doorlopend) bij 
aan de actie kerkbalans, dan zijn wij u dankbaar voor uw gift.

Overweegt u ook eens gebruik te maken van de mogelijkheid van een Overeenkomst Periode gift in
geld , te downloaden op www.belastingdienst.nl . Omdat “de kerk” een Algemeen Nut Beogende 
Instelling is, kunt u voor een looptijd van tenminste 5 jaar, jaarlijks een bedrag geven aan de Actie 
Kerkbalans. De jaarlijkse gift mag u dan als “periodieke gift” aftrekken van de belasting.
Heeft u hierbij hulp nodig bel (0317-747108) of mail naar penningmeester@PZTB.nl 

Namens het parochiebestuur,

Henri ten Have   Thom Verlinden
(pastoor)   (vicevoorzitter)

Bergstraat 17, 6701 AB  Wageningen, Tel: 0317-747108, Mail: secretariaat@pztb.nl, Website: www.pztb.nl, Banknummer: NL72RABO0156276720
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Beste	  parochiaan,	  
	  
Actie	  Kerkbalans	  is	  veel	  meer	  dan	  het	  inzamelen	  van	  geld.	  Dat	  is	  geen	  doel	  op	  zich.	  Hét	  doel	  is	  
samen	  geloofsgemeenschap	  te	  zijn	  en	  te	  blijven.	  Wij	  geloven	  in	  God	  en	  zien	  om	  naar	  elkaar.	  Ook	  dit	  
jaar	  willen	  we	  onze	  parochie	  levend	  houden	  door	  samen	  te	  vieren,	  gemeenschap	  	  te	  zijn,	  
samenkomsten	  te	  houden	  én	  aandacht	  voor	  elkaar	  te	  hebben,	  	  juist	  ook	  in	  moeilijke	  tijden.	  
	  
De	  bijdrage	  van	  u,	  van	  ons	  allemaal	  is	  daarvoor	  nodig.	  Het	  lijkt	  allemaal	  zo	  vanzelfsprekend.	  U	  komt	  
binnen	  in	  een	  schone	  en	  versierde	  kerk,	  waar	  de	  liturgieboekjes	  klaar	  liggen,	  een	  koor	  optreedt,	  de	  
organist	  speelt,	  een	  kerk	  die	  voorbereidt	  op	  de	  Eerste	  Communie	  en	  het	  Vormsel.	  Tal	  van	  mede-‐
parochianen	  maken	  dat	  vrijwillig	  mogelijk:	  dat	  is	  samen-‐kerk-‐zijn,	  om	  trots	  op	  te	  zijn.	  	  
De	  kosten	  van	  het	  personeel,	  onderhoud	  van	  gebouwen,	  de	  eredienst	  en	  andere	  kerkelijke	  
activiteiten	  ,	  moeten	  wij	  wel	  kunnen	  blijven	  betalen.	  Op	  de	  achterkant	  van	  deze	  brief	  ziet	  u	  hoeveel	  
geld	  daarmee	  gemoeid	  is.	  	  
	  
Wij	  vragen	  u	  om	  onze	  parochie	  en	  ons	  geloof	  in	  stand	  te	  helpen	  houden	  met	  uw	  bijdrage.	  Bouw	  
mee	  aan	  een	  nieuwe	  toekomst	  van	  onze	  kerk!	  Dwars	  door	  de	  ontmoediging	  van	  kerksluitingen	  en	  
kerkverlatingen	  heen.	  Ons	  geloof	  biedt	  hoop	  en	  vertrouwen	  in	  de	  toekomst;	  laten	  we	  ons	  geloof	  
bewaren	  en	  doorgeven	  aan	  de	  volgende	  generaties.	  
	  
U	  kunt	  uw	  bijdrage	  aan	  de	  Actie	  Kerkbalans	  2020	  overmaken	  op	  NL40	  RABO	  0113	  9881	  09	  t.n.v.	  
parochie	  zalige	  Titus	  Brandsma	  ,	  onder	  vermelding	  van	  de	  relatiecode	  bovenaan	  deze	  brief.	  Uw	  gift	  
wordt	  dan	  geregistreerd	  onder	  uw	  geloofsgemeenschap.	  
	  
Uw	  Kerkbalans-‐bijdrage	  kunt	  u	  ook	  geven	  in	  de	  vorm	  van	  een	  vast	  jaarlijks	  bedrag	  voor	  de	  duur	  van	  
minstens	  vijf	  jaar.	  Dit	  heet	  ‘een	  periodieke	  gift	  in	  geld’.	  Het	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  u	  uw	  bijdrage	  elk	  
jaar	  volledig	  als	  gift	  kunt	  aftrekken	  voor	  de	  belasting	  
	  
Met	  de	  hartelijke	  dank	  en	  vriendelijke	  groet	  van	  uw	  parochiebestuur,	  

	  
Henri	  ten	  Have	   	   	   Thom	  Verlinden	  	  	  	  
(pastoor)	   	   	   (vicevoorzitter)	  
	  
PS.	  De	  overeenkomst	  voor	  een	  periodieke	  gift	  vindt	  u	  op	  www.belastingdienst.nl	  .	  Hulp	  nodig?	  Bel	  
0317-‐747108	  of	  mail	  naar	  penningmeester@pztb.nl	  .	  
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2021
Bijdragen	  parochianen 421000
Kerkbalans	  (kerkbijdragen) 300000
collectegelden 35000
uitvaarten 40000
kaarsengelden 20000
overige	  bijdragen	  parochianen 26000

opbrengst	  begraafplaatsen 15000
opbrengst	  begraafplaatsen 15000

Opbrengsten	  uit	  beleggingen	  en	  bezi=ngen 177600
opbrengst	  financiele	  beleggingen 90000
verhuur	  onroerend	  goed 67600
overige	  opbrengst	  beziDngen 20000

Totaal	  baten 613600

afdracht	  bisdom	  (9%	  van	  de	  inkomsten) -‐54999

totaal	  beschikbare	  geldmiddelen 558601

Lasten

Personeelskosten 232600
pastoraal	  team 118800
administraIef	  en	  huishoudelijk	  personeel 41300
musici 55000
assistenIes 7500
overige	  personele	  lasten 10000

Kosten	  onroerend	  goed 310000
klein	  onderhoud 39500
dotaIe	  groot	  onderhoud 120000
energie 80000
verzekeringen	  en	  belasIngen 38000
kosten	  begraafplaatsen 22500
overige	  kosten	  onroerend	  goed 10000

Kosten	  eredienst	  en	  pastoraat 81500
(offer-‐)	  kaarsen 20000
overige	  kosten	  eredienst 17500
Parochieblad	  TitusBreed 22500
Overige	  kosten	  pastoraat 21500

Beheerskosten 125500
"boodschappen" 15500
kopieerkosten 7500
automaIsering 15000
Advies-‐	  en	  accountantskosten 12500
Porto,	  telefonie,	  internet 10000
overige	  beheerskosten 62500
Financiele	  lasten 2500

totale	  lasten 749600

Resultaat -‐190999

Aanvullende	  informaIe	  over	  de	  (geschaSe)	  inkomsten,	  uitgaven	  en	  andere	  financiele
informatie is te vinden op de website van de parochie: www.titusb.nl.


