
 

 

Kerkbalans 2021 

De actie Kerkbalans 2021 is weer van start gegaan. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef vandaag 

voor de kerk van morgen’. Dit jaar misschien wel actueler als ooit. Dit jaar wat later ontvangt u vanaf 

21 februari een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde 

financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen van 18 

jaar en ouder om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De 

inkomsten uit Kerkbalans vormen de basis voor onze geloofsgemeenschap. We hopen dan ook dat 

we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven 

vervullen en nieuwe plannen maken.  

Periodieke giften: wat is mogelijk? 

Schenken aan de parochie: hoe werkt dat en wat zijn de mogelijkheden, ook qua belastingvoordeel? 

Voor de Actie Kerkbalans reikt het Aartsbisdom Utrecht een overzicht aan de parochies aan. 

Parochies beschikken over de zogeheten ‘ANBI-status’. Wie een periodieke gift doet aan een ANBI 

(een Algemeen nut beogende instelling), kan dat bedrag in zijn geheel aftrekken van de 

inkomstenbelasting. Dat betekent concreet dat u een hoger bedrag kunt schenken terwijl u netto 

hetzelfde uitgeeft! Sinds 1 januari 2014 is voor zulke giften geen notariële akte meer vereist. Ook bij 

andere vormen van geven is belastingaftrek mogelijk. (Klik hier voor meer informatie) 

 Om een voorbeeld formulier te downloaden klik hier. Wanneer u gebruik wilt maken van deze 

overeenkomst geeft dit dan aan in uw antwoordformulier van de kerkbalans met het gewenste 

kerkbijdrage bedrag, tezamen met de gewenste wijze van betalen. Hierbij hanteren we wel een 

minimum bijdrage van €175,- per jaar i.v.m. de extra werkzaamheden die er mee gemoeid gaan. U 

ontvangt dan over een paar weken van mij een voor-ingevuld formulier. 

Vul uw antwoordformulier en doe deze aan ons toekomen, liefst via email of deponeer deze in de 

brievenbus van ons parochiecentrum. U ontlast daarmee uw wijkvertegenwoordiger. Woont buiten 

onze parochie, stuur dan uw envelop op naar Heilig Hart kerk, posthoornweg 6 8152 AZ Lemelerveld.  

Mogen we op uw steun rekenen dit jaar? 

Penningmeester  Leo Broeks 

 

Hierbij nog een aantal YouTube filmpjes over actie Kerkbalans. 

 Mijn kerk in balans 

 De gemeenschap 

 De boodschap 

 De doop 

 Het gebouw 

Hieronder vindt nog een financieel overzicht over het jaar 2019. Graag zien we uw bijdrage, in 

wat voor vorm dan ook, tegemoet! 

   

http://www.parochielemelerveld.nl/download/Periodieke%20giften%20uitleg%20Bisdom.pdf
http://www.parochielemelerveld.nl/download/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lidLtQfzSwE
https://www.youtube.com/watch?v=lidLtQfzSwE
https://www.youtube.com/watch?v=ml9CxQRNk9s
https://www.youtube.com/watch?v=lidLtQfzSwE
https://youtu.be/mHHYS5i7d2o


 

Financieel jaaroverzicht 
    

LASTEN    boekjaar 2019      boekjaar 2018 

    

Persoonskosten  €         74.774    €         70.571  

Kerk  €         31.690    €         24.865  

Parochiecentrum  €           2.044    €           4.930  

Kerkhof  €           2.129    €              443  

Woningen  €                  -      €                58  

Rente van schulden  €              113    €              113  

Kosten eredienst  €           8.064    €           9.030  

Kosten pastoraal  €           7.386    €           8.060  

Verplichte bijdragen  €         15.096    €         15.598  

Beheerskosten  €           7.326    €           6.823  

Incidentele lasten  €                  -      €                 -    

       

                                Totale lasten  €       148.622    €      140.491  

Afdracht goede doelen  (MOV.)  €              697    €           3.233  

Voordelig saldo  €         10.614    €         51.441  

       

totaal  €       159.933     €      195.165  

    

BATEN    

    

Kerkbalans  €         60.561    €         72.184  

Collecten voor eigen kerk  €           9.071    €           9.995  

Misintenties  €           7.679    €           8.395  

Huwelijken  €                  -      €                 -    

Uitvaarten  €           6.184    €           4.679  

Overige kerkelijke diensten  €         25.269    €         18.274  

Rente, huren en grafrechten  €         50.472    €         78.405  

       

                                   Totale baten  €       159.236    €      191.932  

Ontvangen collecten goede doelen  €              697    €           3.233  

Nadelig saldo  €                  -      €                 -    

         

totaal  €       159.933     €      195.165  



 
 

Toelichting jaarcijfers 2019 

Aan kostenzijde: 

De persoonskosten iets hoger door hogere vergoedingen  totaal € 4000 

Bij de kerkkosten valt ook energie. De energiebelasting hadden we nog niet terug in 2019 daarom € 

6000 hoger, in 2020 wel terug ontvangen. 

Begraafplaats meer kosten door de loonwerkkosten van het grafdelven. Vrijwilligers graven niet zelf 

meer. 

Aan de opbrengstzijde: 

Lagere kerkbalans en doordat enkele grote giften nog niet binnen gekomen waren. Later deels 

gecompenseerd door als gift geboekt naast kerkbalans. 

Opbrengst parochiecentrum hoger door verkoop koffie en drank en verhuuropbrengst. 

Doordat dit jaar nog een extra aantal grafrechtverlengingen waren is er een circa € 10.000 hogere 

opbrengst van het kerkhof.  

Totaal positieve resultaat van € 10.000 komt vooral uit de opbrengst van het kerkhof. Qua exploitatie 

hebben we objectief gezien dus net quitte gedraaid. 

Grote investeringen: 

In 2019 heeft de tweede fase van de grafruiming plaatsgevonden en zijn de eerste kosten van de 

nieuwe urnenmuur al betaald  en ten laste van onze spaartegoeden  gebracht. In totaal 26.000 euro.  

 

 


