
Kerkbijdragen 2019 ‐ 2020

Beste parochianen,

Allereerst hartelijk dank voor de bijdragen die we in 2019 mochten ontvangen.
Het is een groot bedrag dat ons mogelijk maakt om voor u een plek van betekenis te zijn:
 -  bij de bijzondere momenten die we samen vieren;
 -  waar we samen rouwen;
 -  waar we  rust vinden en gedenken; 
 -  waar we samen op een eigentijdse wijze de naastenliefde in praktijk brengen.

Maar kunnen we nog vele jaren die plek van betekenis blijven voor u?

Onderstaand de ontwikkeling van de kerkbijdragen en tussen haakjes het aantal betalende
parochianen per 31 december:

Gerwen Nederwetten Nuenen totaal per 31 /12

2015 €  12.239 (121) € 5.678 (57) € 122.252 (1119) € 140.169 (1297)
2016 €  11.651 (124) € 5.319 (56) € 125.683 (1210) € 142.654 (1390)
2017 €  11.750 (125) € 5.279 (62) € 119.986 (1175) € 137.015 (1362)
2018 €  11.321 (119) € 5.307 (58) € 120.669 (1115) € 137.297 (1292)
2019 €  10.294 (119) € 6.084 (59) € 112.514 (1095) € 128.891 (1273)

Helaas is het eindbedrag kerkbijdragen per december 2019 fors lager dan in 2018 en is
er een dalende tendens, deels veroorzaakt door overlijden van betalende parochianen.
Jammer, deze oorzaak zal zich altijd voor blijven doen.

En toch hoop ik dat we die plek van betekenis nog vele jaren kunnen zijn,  

echter dan moet de dalende tendens omgebogen worden.

Dat kan als meer parochianen een bijdrage geven. Met de actie Kerkbalans bezorgen we
in januari bij ca. 6000 parochianen brieven, in 2019 ontvingen we van 1273 van hen een
bijdrage. Helaas zijn er dus veel parochianen die vergeten om te doneren aan de parochie.

Dat kan ook als parochianen een hoger bedrag overmaken naar de parochie. Een
aantal van u heeft heel lang geleden, in het "guldenstijdperk" , aan hun bank een opdracht
gegeven om periodiek maandelijks, per kwartaal of (half)jaar een vast bedrag over te 
maken. Een periodieke betalingsopdracht is makkelijk voor u en ook fijn voor ons.



Het heeft echter ook een nadeel, het gaat niet met een index op en neer. 
De consumentenprijsindex met 2015=100 stond in 2002 op 81 en in 2019 op 106.
Zowel voor u als voor de parochie zijn de kosten in die jaren dus flink gestegen.
Als uw inkomsten voldoende gestegen zijn, dan is een verhoging van het vaste bedrag
mogelijk. Maar u als parochiaan bent beslissend hierin. Wilt u verhogen? Dan kan dat bij 
alle banken door via  internetbankieren de opdracht te wijzigen.

Wij zijn één parochie met 3 kernen, elke kern is een plek van betekenis en wil dit

graag voor u blijven.  Om dit te kunnen continueren is uw bijdrage ook in 2020

heel  hard nodig.

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


