GEEF VANDAAG VOOR
DE KERK VAN MORGEN!
Beste parochianen,
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een
spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook met
elkaar je levenservaringen te delen. Dat geeft een bijzondere band.
Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Naast de actuele beperkingen die de Corona pandemie met zich
meebrengt, zijn er ook veranderingen in het kerkelijke landschap gaande.
Autonome parochies met een eigen pastoor zijn niet meer levensvatbaar en binnen ons bisdom worden we
gestimuleerd om samen te werken met andere parochies en met hen een federatie te vormen!
Door samen met meerdere parochies de kosten van o.a. het pastorale team te dragen, proberen we het
pastoraal werk in deze parochies te behouden en te kunnen blijven waarborgen. Hierbij is iedere
afzonderlijke parochie verantwoordelijk voor haar eigen deel van de financiële bijdrage aan de federatie.
Daarnaast moet iedere parochie zelf voor het onderhoud aan gebouwen, kerkhof en energiekosten
bekostigen. Helaas hebben wij ook, zoals de meeste andere parochies, te maken met jaarlijkse tekorten en
teren wij ieder jaar in op onze reserves. Dat interen op onze reserves kan niet onbeperkt blijven voortduren,
anders kunnen wij, op termijn, niet meer aan onze financiële verplichtingen voldoen.
Deze zware financiële last is al jaren een punt van zorg voor ons als kerkbestuur.
Vaak wordt er onterecht gedacht dat de kerk rijk is:
- Dat onze parochie geld krijgt van het Bisdom om o.a. onze priesters te betalen.
Dit is onjuist, alle parochies betalen jaarlijks 16% van hun inkomsten AAN het Bisdom.
Ons aandeel in de kosten van het pastorale team betalen we helemaal zelf.
-

Het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en kapelanie kosten geld. Er moeten verzekeringen
worden afgesloten, energiekosten betaald en ook het parochieblaadje en de bloemen die het altaar
sieren kosten geld. Als parochie St Dionysius Schinnen bekostigen wij dit alles zelf!

De afgelopen jaren hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de noodzaak mee te doen aan de
kerkbijdrage. Enkele jaren geleden zijn wij de actie gestart om nieuwe deelnemers aan de kerkbijdrage te
vinden. Veel nieuwe deelnemers hebben zich gemeld of hebben hun bijdrage verhoogd, allen hartelijk dank!
De noodzaak van meedoen aan de kerkbijdrage wordt steeds belangrijker. Daarnaast slinken de inkomsten
van onze parochie in deze Coronatijd nog harder. Minder kerkgangers, minder collecte opbrengsten minder
misintenties, minder bijzondere vieringen. De structurele tekorten voor onze parochie lopen hierdoor op.

Het kerkbestuur dankt u hartelijk als u uw kerkbijdrage voor dit
jaar 2020 al heeft voldaan!
Mocht u uw bijdrage voor 2020 nog niet overgemaakt hebben,
mogen wij u vragen dat dan dit jaar nog te doen?
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Doe mee en breng onze parochie (financieel) in balans!
Door het Bisdom Roermond is voor 2021 de kerkbijdrage vastgesteld op € 115,00 per jaar.
- Een (kerk) lidmaatschap voor slechts € 9,59 per maand!
Geef slim: Onze parochie heeft een ANBI-Status. Daardoor is uw kerkbijdrage (deels) aftrekbaar
voor de belasting.
Door het doen van een periodieke schenking middels een overeenkomst kunt u het volledige
bedrag, zonder drempel, aftrekken!
Zo steunt u onze parochie en krijgt u meer van de belastingdienst terug.
Wim Diederen (penningmeester/046-4433290) informeert u graag en regelt de overeenkomst
samen met u!
Overboekingen van de kerkbijdrage kunnen gedaan worden ten name van het Kerkbestuur St.
Dionysius Schinnen onder vermelding van "kerkbijdrage, uw naam en adres en het jaar waarvoor
u betaalt”:
- IBAN-nummer NL62 RABO 0146 595912; BIC-code RABONL2U
- IBAN-nummer NL27 INGB 0001 0468 43; BIC-code INGBNL2A
Doet u al mee, kijk dan eens in uw administratie of u de kerkbijdrage voor 2020 al heeft
overgemaakt? Wellicht dat uw kerkbijdrage verhoogd kan worden naar het (norm)bedrag van
afgerond € 10,00 per maand.
De laatste jaren hebben wij als parochiegemeenschap samen ervoor gezorgd dat wij ons aandeel in
de kosten van de restauratie van de kerk en kerkmuur hebben opgebracht. Een geweldige prestatie
met een fantastisch eindresultaat waar we trots op mogen zijn.
De komende jaren krijgen we naast het reguliere onderhoud aan onze gebouwen ook te maken met
de kosten voor het vervangen van de platte daken en dakgoten van de pastorie. Onze pastorie is
een rijksmonument maar in 2020 zijn de subsidieregels voor rijksmonumenten aangepast en
kunnen wij als kerkbestuur geen aanspraak meer maken op overheidssubsidies voor onderhoud
aan de pastorie.
De totale kosten voor het onderhoud zijn geraamd op ruim € 80.000,-!
Dit bedrag moeten wij als parochie de komende 3 jaar zelf bij elkaar brengen.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw steun!
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