
Kerkbijdragen 2019

Beste parochianen,
Allereerst hartelijk dank voor de bijdragen die we dit jaar al mochten ontvangen
Het is een groot bedrag dat hard nodig is om onze onkosten zoals salarissen, energie,
onderhoud, kosten van vieringen in drie kerken te kunnen dragen.

De ontwikkeling van de stand van de kerkbijdragen en tussen haakjes het aantal betalende
parochianen per 30 september:

Gerwen Nederwetten Nuenen totaal 30/9 totaal per 31 /12

2014 € 11.432 (136) € 6.543 (82) € 112.091 (1182) € 130.066 € 156.234
2015 €  9.297 (101) € 4.290 (52) € 96.813 (1077) € 110.400 € 138.428
2016 € 10.016 (114) € 4.961 (52) € 100.475 (1149) € 115.452 € 142.654
2017 €   9.565 (113) € 5.413 (61) €   99.064 (1128) € 114.042 € 137.015
2018 € 10.401 (111) € 4.280 (53) €   96.284 (1071) € 110.965 € 137.297
2019 €   8.964 (106) € 4.329 (52) €   92.582 (1058) € 105.875

Ultimo september 2018 was er duidelijk sprake van een dalende trent. Wij waren 
dan ook blij verrast dat 2018 uiteindelijk afgesloten werd met een kleine stijging  
ten op zichte van 2017.
Helaas is de stand van de kerkbijdrage per september dit jaar fors lager dan vorig jaar.
Wij hopen dat in het laatste kwartaal van dit jaar deze daling gestopt en omgezet wordt.
in een stijging. Een eindbedrag van € 156.234 zoals in 2014 zal wel niet bereikbaar zijn. 
Maar c.a.  € 137.000 zoals in 2017 en 2018 moet toch tot de mogelijkheden behoren.

Wij zijn één parochie met 3 kernen, elk met haar eigen kerkgebouw. Om dit in de huidige 
vorm te kunnen continueren is uw bijdrage heel  hard nodig.
Ik doe daarom een dringend beroep op iedere parochiaan die nog niet in de gelegenheid
is geweest om een bedrag over te maken, dit alsnog te doen.
De bankrekeningnummers van de parochie voor uw kerkbijdrage:
Voor Gerwen: NL54RABO 0137404239
Voor Nederwetten: NL55RABO 0137498020
Voor Nuenen: NL26RABO 0137404646
Natuurlijk kunt u ook een van de andere bankrekeningnummers van de parochie 
blijven gebruiken.

Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor uw bijdrage.



Namens het parochiebestuur: Frans Staals, penningmeester



e


