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Parochievernieuwing: Wat is onze missie? 

Door decennialange teruggang in kerkelijke betrokkenheid be-
seffen we als parochie des te meer dat een vitale parochiege-
meenschap niet vanzelf tot stand komt. Door het wegvallen van 
de oude vertrouwde kaders en vanzelfsprekendheden worden 
we gedwongen onszelf vragen te stellen: Waarom zijn wij eigen-
lijk Kerk? Wat is onze missie? Wat is het unieke dat wij als Kerk aan 
de wereld van vandaag te bieden hebben? Hoe kan het gelo-
ven in Jezus Christus je leven verrijken? 
Het geloof in Gods aanwezigheid in onze kerkgemeenschap in 
combinatie met onze talenten en gaven kunnen resulteren in 
een missionaire parochie. Dat betekent investeren in de missie 
die de Kerk sinds haar oorsprong in zich draagt: de bevrijdende 
boodschap van Jezus uitdragen in woord en daad. De parochie 
als plek waar je het geloof in God met elkaar kunt delen, een 
plek waar je kunt groeien in geloof, een plek waar je welkom 
bent. Daarom willen we in 2020 aan de slag met het vitaliseren 
van de parochie ofwel: parochievernieuwing. Wij hebben uw 
financiële steun daar voor nodig.

Ons pastoraal team 

Pastoor Lars PeetamKapelaan 
Thai Quoc Nguyen

Pastoraal werker
 Laura de Vries

Wij ondersteunen u op vele manieren:

• de voorbereiding van de doop, de eerste communie, het 
vormsel, het huwelijk en de uitvaarten

• wij gaan voor in de vieringen
• we gaan op ziekenbezoek
• we leiden gespreksgroepen voor ouderen 
      en zijn hen nabij in het pastoraat
• we staan jonge gezinnen bij 
• we begeleiden leerlingen in hun geloofsontwikkeling 
      op scholen 
• we besteden aandacht aan Kerkopbouw,
      Diaconie en Caritas
• het één keer per kwartaal berzorgen van het Parochieblad 
• het onderhouden en actualiseren van onze nieuwe website 
• het vitaliseren van onze parochie 
• een nieuwe impuls geven aan het tienerwerk 
• het doen van noodzakelijk onderhoud aan onze kerken en 

kapellen 

Meer informatie over onze parochie en de Actie Kerkbalans 2020
vindt u op onze website: www.parochieheiligefamilie.nl 



Nadelig resultaat

Evenals vorig jaar 
sluit de begroting 
2020 met een na-
delig resultaat. Dit 
verlies zal worden 
betaald uit het ei-
gen vermogen.

Belastingvoordeel

Uw vrijwillige bijdra-
ge is aftrekbaar van 
de belastingen als 
gift voor een ‘goed 
doel’ of 
‘Algemeen Nut 
Beogende instelling 
(ANBI)’.

Periodieke schenkingen 

Wanneer u kiest voor een periodieke schenking voor tenminste 5 
jaar is zelfs het hele bedrag elk jaar aftrekbaar.
Daarvoor hoeft u niet meer naar een notaris, maar u regelt het 
direct met de penningmeester: info@parochieheiligefamilie.nl. 
ook op de website www.kerkbalans.nl vindt u meer informatie

Advies-kerkbijdrage 
De advies-parochiebijdrage voor 2019 
is € 122,- per jaar. Uiteraard wordt een hogere 
bijdrage naar draagkracht zeer gewaardeerd. 
Uw bijdrage (desgewenst in maandelijkse 
termijnen) is zeer welkom


