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Actie Kerkbalans 2022: TOEKOMST HOUDEN VOOR STERRE DER ZEE! 
 
Onder dit motto vragen wij van 23 januari t/m 5 februari uw aandacht voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. 
 

 
Uw kerkbijdrage is onze belangrijkste bron van inkomsten.  
In onderstaand schema zien we in grote lijnen, hoe onze inkomsten zijn opgebouwd en waar onze 
uitgaven aan worden besteed (bron: concept begroting 2022). 
 

INKOMSTEN   (x € 1000)   UITGAVEN      (x € 1000) 

Kerkbalans 53   Kerkcentrum Open Haven 19 

Bijdrage van bisdom       30  Personeelskosten pastorale zorg 46 

Collecten 8   Solidariteitsfonds Bisdom 10 

Overige baten 9   Pastorale zorg en Gemeenschap 10 

    Overige uitgaven 5 

   Toevoeging aan voorzieningen 10 
 

Het totale niveau van de begroting 
van onze parochie voor 2022 
bedraagt afgerond € 100.000,-, 
inclusief de bijdrage aan – en van – 
het bisdom. De grootste 
uitgavenposten zijn de exploitatie 
van Open Haven en de personele 
kosten van pastorale zorg.  
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Omdat de financiële situatie van het bisdom steeds slechter wordt, eist het bisdom van de parochies dat zij 
versneld zonder financiële steun van het bisdom kunnen blijven voortbestaan. Dat betekent (zie het schema) dat 
ca. € 30.000 aan inkomsten weg gaat vallen, voor een deel al in 2022. Samen met Almere zijn wij met het bisdom 
in gesprek om de uitzonderingspositie voor Zeewolde (voortzetting van de solidariteitsbijdrage van het bisdom) te 
verlengen, maar dat is allesbehalve zeker. 
 
Wij hebben ruwweg drie ‘financiële knoppen’, waar we aan kunnen draaien: 

- verlaging van de pastoraatskosten: Samen met Almere knokken we voor behoud van de pastorale formatie 
(pastoor Koppers en diaken Leferink). Binnen een sluitende begroting 2022 kunnen we zelf daarvan 
slechts ca 0,3 fte betalen. Dit vraagt het nodige aan de inzet van vrijwilligers voor ondersteunende taken in 
het basispastoraat. 

- verlaging van de huisvestingslasten: hieraan werken we samen met de Protestante Gemeente door Open 
Haven breder in de markt te zetten, waardoor in potentie nieuwe huurders kunnen worden aangetrokken, 
met name op de werkdagen. 

- verhoging van de kerkbijdrage: in dit verband doen wij een dringend beroep op u om de hoogte van 
uw kerkbijdrage nog eens tegen het licht te houden. Ter vergelijking: u kunt uw lidmaatschap van 
de parochie vergelijken met een (gezins)lidmaatschap van een (sport)vereniging. Het 
parochiebestuur wijst er nadrukkelijk op dat uw bijdrage vrijwillig is en vertrouwelijk blijft, met 
respect voor uw privacy. In de afgelopen jaren hebben we de totale bijdrage aan de Aktie 
Kerkbalans steeds begroot op € 50.000,-. Dit zal de komende jaren moeten groeien naar € 65.000,-. 

 
Uw kerkbijdrage is fiscaal aftrekbaar. 
U kunt een meerjarig contract met de parochie sluiten, waardoor uw kerkbijdrage volledig aftrekbaar is voor uw 
inkomstenbelasting. Wij geven u graag in overweging, om hier gebruik van te maken, en uw bruto bijdrage zodanig 
te verhogen dat u netto niet meer kwijt bent dan u wilt bijdragen of tot nu toe heeft bijgedragen. 
Voor de parochie geldt dan de bruto bijdrage. Zo profiteert de parochie mee van uw belastingvoordeel. Maar… dat 
is natuurlijk aan u. 
 
Wat vragen wij u te doen: 
De wijkbezorgers zullen u de informatie aan huis aanreiken. U kunt uw bijdrage en de gewenste betalingswijze 
aangeven op het antwoordformulier Aktie Kerkbalans. Deze kunt u achter het scherm op onze website 
www.parocheizeewolde.nl  achter de ‘blauwe knop KERKBALANS’ invullen en veilig digitaal versturen. U krijgt dan 
een ontvangstbevestiging per email. Daarmee voorkomen we dubbel loopwerk van de wijkbezorger en veel 
papierwerk. Geeft u de voorkeur aan een schriftelijke toezegging en/of een donatie in contant geld, dan kunt u het 
antwoordformulier van de website downloaden en gebruik maken van de retourenveloppe. 
 
U kunt natuurlijk ook zonder formulier een gift overboeken aan de parochie op IBAN NL07 RABO 01125 578 56 
t.n.v. de parochie Sterre der Zee, onder vermelding van Aktie Kerkbalans 2022, of een (anonieme) contante 
donatie afgeven in de retourenveloppe. 
Vanwege de coronasituatie zal de wijkbezorger niet bij u langskomen om de retourenveloppe in ontvangst 
te nemen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze – als u die gebruikt - te deponeren in de brievenbus van de 
penningmeester op onderstaand adres, of in de brievenbus van uw wijkbezorger. 
 
SAMEN HOUDEN WE TOEKOMST VOOR STERRE DER ZEE! 
 
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het verwerken, neem dan contact op met de penningmeester, Henk Meijer, 
telefoon 0612996958, e-mail penningmeester.rkzeewolde@gmail.com, adres: Smaragd 79, 3893ES Zeewolde. 

 
Het parochiebestuur dankt u voor uw bijdrage! 
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