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Actie Kerkbalans 2023: TOEKOMST HOUDEN VOOR STERRE DER ZEE! 
 
Onder dit motto vragen wij van 21 januari t/m 4 februari uw aandacht voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. 

 
 
 
EEN GOED BERICHT….. 
Het bisdom heeft gehoor gegeven aan de massale oproep van de parochianen en vele betrokkenen in Zeewolde. 
Onze parochie Sterre der Zee mag blijven!. Wel gaan we bestuurlijk samenwerken met Almere. Onze financiële 
positie blijft onafhankelijk. Dat is een groot succes van de inspanning van velen in de afgelopen jaren.  
Het bisdom stelt wel één belangrijke voorwaarde: de parochie moet financieel op eigen benen kunnen staan, 
zonder de financiële steun van het Solidariteitsfonds van het bisdom, waar we vanaf het begin uit hebben mogen 
ontvangen. Dat kan alleen als wij als parochianen bereid zijn om samen de lasten te dragen. In onderstaand 
schema ziet u, hoe onze inkomsten zijn opgebouwd en waar onze uitgaven aan worden besteed (bron: concept 
begroting 2023). 
 

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

Kerkbalans 55   Kerkcentrum Open Haven 18 
Collecten 7  Personeelskosten pastorale zorg 20 
Overige baten 3   Afdracht Bisdom 9 
     Pastorale zorg en Gemeenschap 10 
    Overige uitgaven 8 

 

Het totale niveau van de begroting van 
onze parochie voor 2023 bedraagt 
afgerond € 65.000 De grootste 
uitgavenposten zijn de exploitatie van 
Open Haven en de personele kosten 
van pastorale zorg.  
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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 2023 kunnen we zelf 
daarvan ca 0,3 fte betalen. Met de belangenloze inzet van vrijwilligers kunnen we toch zorgen voor een 
voldoende toegerust pastoraat. 

- 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: We beseffen ons, dat veel parochianen al behoorlijk bijdragen. Voor 
deze parochianen vinden wij het niet gepast om opnieuw aan te dringen op een nog verdere verhoging van 
de kerkbijdrage. Bovendien nemen voor iedereen de kosten van levensonderhoud toe door de 
prijsstijgingen van voedsel en energie.  
U kunt ons wel helpen, door met de parochie een 5-jarencontract aan te gaan. Daarmee bereikt u, 
dat uw bruto bijdrage aan de parochie volledig aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting, zonder 
drempelwaarden. Uw bruto bijdrage is voor de parochie netto inkomen.  

Een rekenvoorbeeld. Stel uw kerkbijdrage was in 2022  €250,- op jaarbasis en uw hoogste belastingschijf 
voor de inkomstenbelasting is 36,93%. Bij een volledige belastingaftrek kunt u uw bijdrage voor 2023 dan 
verhogen naar € 342,-. Uw netto bijdrage na belastingaftrek is immers 342 / (100 + 36,93) = € 250. De 
inkomsten voor de parochie bedragen in dit voorbeeld € 324,-! Een aantal parochianen doen dit al jaren. 
Wij geven u graag in overweging om dit voor 2023 massaal te doen. Neem in dat geval contact op met de 
penningmeester. Hij kan u adviseren en een concept-overeenkomst toesturen.  

 
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 2023, of een (anonieme) contante 
donatie afgeven in de retourenveloppe. 
Wij verzoeken u vriendelijk om de retourenveloppe 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! 

http://www.parocheizeewolde.nl/
mailto:penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

