Parochiebureau:
Dorpsstraat 26
2712 AL Zoetermeer
Telefoon: 079 316 30 44

Zoetermeer, januari 2018

Openingstijden:
09.00 tot 12.30 uur

“Op zondagmorgen stap ik graag een warme kerk binnen.
De warmte van de medeparochianen is gratis.
De andere warmte kost geld.
Daarom draag ik jaarlijks graag bij aan de Kerkbalans.”
Jan Waaijer, parochiaan en oud-burgemeester van Zoetermeer

Beste parochiaan van de H.Nicolaasparochie,
Warmte geven aan een medemens.
Niemand kan zonder warmte van de mensen om zich heen. Aandacht voor elkaar, de liefde van
de mens voor de andere mens, dat geeft in onze samenleving kansen voor de toekomst.
Steeds vaker wordt van ons verwacht dat we zelf inspringen in de zorg en aandacht voor
familie, vrienden, buurtgenoten. En met liefde zijn wij daartoe bereid.
Dit doet uw kerk, elke dag …..
Ook uw kerk betekent veel in een wereld waarin de overheid stappen terug doet. Vanuit ons
geloof zijn wij voor velen van betekenis. Via ouderenbezoek, contact met eenzame mensen,
aanwezigheid bij zieken, ook in het Lange Land Ziekenhuis. Uw kerk is er op scholen, en in
bejaarden- en verpleeghuizen, en inloophuizen, zoals in Buytenwegh en Oosterheem. Vanuit de
kerk is er de voedselbank voor mensen met financiële zorgen. De Vincentiusvereniging en de
PCI dragen bij aan noodhulp voor mensen die onverwacht in problemen komen.
Wij doen dit vanuit ons geloof. In de vieringen in de kerk zoeken we steun bij elkaar en bij God,
om dit belangrijke werk voor de mensen die het moeilijk hebben in de samenleving te kunnen
blijven doen. Wij worden daarin gestimuleerd door een enthousiast team van pastores.
…. en dat willen we graag blijven doen
Warmte geven van mens tot mens kost niets. Maar uw kerk in Zoetermeer kost wel geld. Geld
voor salarissen van de pastores, geld voor onderhoud van onze kerken, geld voor de scholing
van onze vrijwilligers, geld voor de organisatie van het vele werk dat vanuit de kerk gedaan
wordt voor onze medemensen. Op de achterzijde van deze brief vindt u meer informatie over de
uitgaven van uw parochie.
Uw kerk wil blijven bestaan, voor nu en voor onze kinderen en kleinkinderen. Uw kerk krijgt
geen subsidies, en is geheel afhankelijk van de bijdragen die de eigen parochianen bereid zijn
te geven. Uw financiële steun is daarom onmisbaar. Door uw gezamenlijke bijdragen bepaalt u
wat wij als parochie kunnen betekenen in de Zoetermeerse samenleving.
Daarom vragen we uw hulp
Wij zijn u dankbaar voor de bijdragen die in 2017 door onze parochianen aan de parochie is
gegeven. Gemiddeld is € 200, -- bijgedragen in de kosten van de parochie. Uw parochie.
Daarom durven we u te vragen om ook in 2018 mee te willen doen met de Aktie Kerkbalans. U
wil toch ook uw kerk in Zoetermeer een toekomst geven?

Incasso
Wat nog makkelijker is voor u én goedkoper voor de parochie, is ons machtigen voor een
automatische afschrijving van uw rekening. Een acceptgiro kost de parochie 30 cent; een
automatische afschrijving 15 cent, een incassomachtiging kost maar 9 cent!
Betalen in termijnen
U kunt per jaar betalen, maar ook in termijnen: per maand, per kwartaal of per halfjaar.
Incasso’s worden altijd in de eerste of tweede week van een maand geïncasseerd.
Kwartaalmachtigingen worden in februari, mei, augustus en november ingepland;
halfjaarmachtigingen in maart en september.
Uw bijdrage fiscaal aftrekbaar maken
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar wanneer u bereid bent uw bijdrage voor enkele jaren toe te
zeggen en dit vast te leggen in een (kosteloze) overeenkomst met de parochie. Een notariële
akte is niet meer nodig. Neem voor meer informatie contact op met het Parochiebureau.
Warmte geven
Laten we samen zorgen dat we als parochie de warmte kunnen blijven doorgeven aan anderen.
Uw financiële steun is daarbij onontbeerlijk. Wij rekenen op u. Hartelijk dank.
Het Parochiebestuur en het Pastoresteam

Pastoor Jaap van der Bie

Onze begroting voor 2018
Kosten
Kosten pastoresteam en vaste
medewerkers
Kosten verwarming, OZB,
verzekeringen (kerk)gebouwen
Kosten van de kerkdiensten
NicolaasNu, scholing en
ondersteuning vrijwilligers,
parochiebijeenkomsten
Vergoeding voor de
ondersteuning door het bisdom
Kosten parochiebureau (telefoon,
ICT, porti, kopieerkosten)
Overige kosten
Totaal

Inkomsten
171.500 Totale bijdragen parochianen
(kerkbalans, collectes,
stipendia, offerblokken)
93.600

369.050

13.300
16.000

36.500
19.800
17.600
368.300 Totaal

369.050

