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Noorbeek, januari 2020 

Beste parochianen,   
 
Dit jaar ontvangt U deze brief daar U de afgelopen 4 jaar een of meerdere jaren een financiële 
bijdrage heeft geleverd aan het wel en wee van onze parochie.  
Vorig jaar hebben we alle inwoners per brief  over het (financieel) wel en wee van onze parochie 
aangeschreven. Dit doen we eens in de 5 jaar.    
 
Een groot aantal parochianen steunt onze kerk door het vele vrijwilligerswerk en/of door jaarlijks 
mee te doen aan de actie Kerkbalans. 
Door uw inzet houden we onze kerk levend nu en ook voor de toekomst. 
    
Graag wil ik U verzoeken om ook dit jaar mee te doen aan de jaarlijkse actie van Kerkbalans om 
zodoende onze parochie ook financieel in stand te houden. In onderstaand overzicht staan de 
grootste posten aan inkomsten en uitgaven in 2018:  
  

INKOMSTEN 
* Jaarlijkse gezinsbijdrage  (Kerkbalans) 

 * Collectegelden 

 * Misstipendia 

 * Grafrechten 
* Opbrengst kaarsen ed. 
* Diversen o.a. subsidie en giften 
 
* negatief saldo 
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  UITGAVEN 

 * Afschrijvingslasten  

 * Personele kosten 

 * Verplichte bijdragen 

 * Kosten erediensten  

 * Kosten kerk en pastorie 

 * Diversen                                             
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100% = € 74.694,- 
 
Het Bisdom Roermond heeft de minimum kerkbijdrage voor 2020 niet verhoogd t.o.v. 2019 en 
2018 en blijft dus op € 110,--, richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen.  
 
Primair met uw bijdrage ondersteunt u onze kerk. Indien U de minimum kerkbijdrage de laatste 4 
jaar heeft betaald, garandeert dit in onze parochie vrijstelling van kosten voor rouw- en 
trouwplechtigheden. 
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Wilt U ook dit jaar alstublieft bijdragen aan de financiële gezondheid van onze Sint Brigida 
parochie? 
 
Betalingen graag naar rekening NL94 RABO 0137 2001 10 van RK Kerkbestuur Noorbeek onder 
vermelding van  "Kerkbijdrage 2020" + uw naam en adres. 
 
 
Onze parochie valt onder de ANBI regeling en dat betekent, indien U minimaal 5 jaar aaneengesloten 
’n kerkbijdrage doet, uw bedrage 100% aftrekbaar is van Uw inkomstenbelasting.  
De concept overeenkomst is te bestellen via info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl of te downloaden 
van onze site. 
 
Voor de parochianen die in de afgelopen jaren al een overeenkomst hebben afgesloten, willen we U 
herinneren om het bedrag in mindering te brengen op uw belastingopgave 2019.  
  
Voor meer informatie verwijs ik U naar onze website: www.parochiesintbrigidanoorbeek.nl 
 
Bij deze brief is ook ’n folder toegevoegd van de landelijke ACTIE KERKBALANS 2020.   
Voor de campagne van 2020 is het thema “Geef voor je kerk / Kerk zijn we samen”.  
Voor meer informatie verwijs ik naar de folder of naar hun website:  www.kerkbalans.nl   
(het is de moeite waard). 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het parochiebestuur  van de R.K. Parochie St. Brigida 
René Graat, m.h.m. 
         -Pastoor-  
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