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Middelburg, 18 januari 2021 

 

Met bovenstaande slogan doen wij als RK parochie een beroep op u om financieel bij te dragen om onze 

uitgaven mogelijk te maken. Afgelopen jaar heeft u ons financieel gesteund, waarvoor wij u bijzonder 

willen danken. 

Het jaar 2020 is door de coronacrisis voor velen een moeilijk jaar geweest, ook voor ons als kerk. Langere 

tijd zijn onze kerken gesloten geweest en toen samenkomen weer mogelijk was, kon slechts een beperkt 

aantal parochianen welkom geheten worden. Samen een gelovige gemeenschap vormen, ook als je elkaar 

minder of zelfs niet live kunt ontmoeten, bleek een grote uitdaging. Het financiële overzicht over 2020 is op 

dit moment nog niet gereed, maar onze inkomsten uit collecten zijn, zo zult u begrijpen, enorm gedaald, 

terwijl onze uitgaven niet verminderd zijn.  

 

In de voorbije maanden hebben we u tweemaal via een speciale nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de 

diverse voornemens om een toekomstige vitale en financieel gezonde parochie te kunnen waarborgen.  

De avonden waarbij wij daarover met u in gesprek wilden gaan, zijn helaas voorlopig uitgesteld.  

Als parochie willen we missionair zijn, d.w.z. willen we er zijn voor mensen op zoek naar zingeving, 

spiritualiteit en antwoorden op levensvragen; willen we een gemeenschap vormen waar mensen liefdevol 

ontvangen worden, zich thuis voelen en er bij willen horen.  

Onderdeel van onze voornemens is het afstoten en herbestemmen van diverse kerkelijke gebouwen om 

daarmee de noodzakelijke onderhoudslasten te verminderen en, naast bijdragen van parochianen, andere 

inkomstenbronnen te kunnen aanboren. We zijn daarbij uitdrukkelijk bezig om de kerk van morgen vorm te 

geven. 

 

Aan de achterzijde is een samenvatting van de begroting 2021 opgenomen. We verwachten, zoals u kunt 

zien, een tekort van ruim € 50.000,-, zonder dat we uitgaven voor noodzakelijk groot onderhoud aan onze 

gebouwen hebben begroot.  

Uw bijdrage is meer dan dringend gewenst. Daarom durven we u ook dit jaar weer te vragen om uw 

parochie ruimhartig te ondersteunen en, waar mogelijk, het bedrag van afgelopen jaar te verhogen met het 

bedrag dat u niet via de collecteschalen hebt kunnen doneren.  Als richtlijn voor de jaarbijdrage geldt 

daarbij 1% van uw inkomen met voor 2021 een minimumbedrag van € 132,-.  

 

U kunt uw bijdrage overmaken op één van de volgende banknummers:  

parochiekern Vlissingen:   NL 28 INGB 0008 0339 29  

parochiekern Middelburg:   NL 42 INGB 0000 6586 70 

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren onder vermelding van ‘parochiebijdrage 2021’ 

Bij voorbaat dank voor uw financiële steun. Hartelijke groeten, 

 

Paul Verbeek        Benedict Hamans 

waarnemend pastoor       penningmeester 



 

BEGROTING 2021 

 

 

LASTEN 

Persoonskosten          € 100.480 
Salaris priesters, pastoraal werkers, huishouding, organisten 

Kosten kerkelijke gebouwen         €   40.770 
Energie, belastingen, regulier klein onderhoud 

Verplichte afdrachten          €   24.720 
Afdracht aan bisdom en vicariaat 

Kosten eredienst          €   10.400 
Kaarsen, bloemen, liturgische gewaden, altaarbenodigheden 

Kosten pastoraal          €     1.950 
Cursussen, werkgroepen  

Beheerskosten           €   15.280 
Administratie, telefonie en internet, bestuurskosten, abonnementen, vergaderingen 

 

TOTAAL           € 193.600 

 

BATEN 

Bijdragen parochianen          € 128.200 
Parochiebijdragen, collecten, kerkelijke diensten, offerkaarsen, giften 

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen       €   13.580 
Verhuur, parkeervergunningen, rente deposito’s 

 

TOTAAL           € 141.780 

 

TEKORT           €   51.820 

 

 

 

 


