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Toelichting

De inkomsten laten al een aantal jaren een teruggang zien. Dit wordt met name
veroorzaakt door een daling van de parochiebijdragen van ongeveer 7,6% per jaar.
De bijdragen van de parochianen zijn goed voor 67% van de inkomsten.
De overige 33% zijn inkomsten uit vermogen.

Uitgaven

De verlaging van de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personele
kosten.

Begroting 2022

Hoeveel parochiebijdrage

Elk bedrag, groot of klein, is van harte welkom. Het bisdom van Breda hanteert als minimum € 132,-- per gezin per jaar.
U kunt dan zonder verdere kosten gebruik maken van de diensten van de kerk voor doop,
communie en vormsel. Voor huwelijk, uitvaart en bijzondere vieringen wordt rekening
gehouden met uw betalingen van de voorafgaande drie jaren.
Maak vandaag nog uw bijdrage over op nummer NL55 RABO 0111 9024 36
t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart.

Belastingaftrek

Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is het gehele bedrag
aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een
schriftelijke overeenkomst opstellen met de parochie.

Meer informatie nodig

Bel gerust naar onze coördinator financiën
Pim van Rooij (0162-317695)
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Aandacht voor ons erfgoed
Sinds enkele jaren zijn we een proces
van parochievernieuwing ingegaan.
We richten ons op de toekomst en
zoeken nieuwe wegen. Maar zorgen
voor de toekomst betekent ook zorg
voor het heden, zorg voor de
gebouwen waarin we samenkomen.
We hebben in onze parochies veel
moois, waarop we trots mogen zijn.
Dat is een grote verantwoordelijkheid
voor de parochiegemeenschappen
die de afgelopen decennia kleiner zijn
geworden.
We zullen dus keuzes moeten maken,
afwegen wat belangrijk is op korte
termijn, of juist op langere termijn.
In Dongen is het buitenschilderwerk
van het Parochiecentrum dringend aan
groot onderhoud toe.
Vrijwilligers zullen een deel van het
gebouw schilderen, maar dan nog
zullen we het nodige geld vrij moeten
maken voor een professionele aanpak.
Vernieuwing betekent hier verduurzaming.
Bestuur en Pastoraal Team
Parochie Dongen en Klein DongenVaart

www.kerkbalans.nl

Inspirerende vieringen
In de kerk kunt u elke week even pauze
nemen. Uitstijgen boven de drukte van
de dag. Tijd vinden om te bidden voor
alles wat u bezighoudt. Aangeraakt
worden door God en uw geloof met
anderen delen.

Zorgzame gemeenschap
Kerk zijn we samen. We kijken naar
elkaar om, zorgen voor elkaar. Even
die bemoedigende schouderklop, dat
luisterende oor, een helpende hand
wanneer het nodig is; dat is het
kloppende hart van kerk-zijn.

Gastvrije kerk
De kerk is voor iedereen. Voor jong
en oud. Voor wie regelmatig komt en
voor wie af en toe aanschuift. Voor wie
zoekende is en voor wie al jarenlang
gelooft. God kent u zoals u bent en in
Zijn huis bent u altijd welkom.

Geloof verdiepen
Het vieren van de sacramenten,
lezen uit de Bijbel en het bezinnen op
belangrijke thema’s: in de kerk kunt u
God ontmoeten en groeien in geloof.
Gevoed worden en geïnspireerd raken.
U gaat verrijkt de week weer in.

