
        
  

Beste parochianen,        Noorbeek, januari 2021 

 

Samen kijken wij terug op een zeer moeilijk jaar door de Covid 19 - epidemie. 

Er was en is heel veel persoonlijk en gezamenlijk leed rondom ziekte en sterven. 

Als parochie heeft u bijvoorbeeld afscheid moeten nemen van pastoor Graat. 

Ook financieel hebben mensen tot op de dag van vandaag het zeer moeilijk, we hoeven maar te denken 

aan alle bedrijven, die vanwege de epidemie gesloten zijn en mensen, die daardoor hun baan hebben 

verloren. 

Ook voor onze parochie was het pastoraal maar zeker ook financieel een heel moeilijk jaar: 

Vier maanden waren er geen weekendvieringen in de kerk en daarna kwamen en komen nog maar een 

beperkt aantal mensen samen. Ook uitvaartvieringen gingen niet door of vinden plaats met een beperkte 

groep mensen. 

U begrijpt de financiële gevolgen: De collecte-inkomsten zijn drastisch teruggelopen, inkomsten vanwege 

speciale vieringen zijn meer dan gehalveerd en ook het aantal misintenties zijn verminderd. 

De uitgaven lopen echter voor het grootste deel gewoon door: Onderhoud gebouwen, het salaris van 

ondergetekende, verwarming en verlichting, enzovoorts. 

Namens de parochie vraag ik daarom aan u allen: Steun de Kerkbalans en als het kan: 

Verhoog alstublieft uw bijdrage, uw parochie heeft het hard nodig ! 

Betalingen graag naar rekening NL94 RABO 0137 2001 10 van RK Kerkbestuur Noorbeek onder 

vermelding van  "Kerkbijdrage 2021" + 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 meer informatie verwijs ik U naar onze website: www.parochiesintbrigidanoorbeek.nl 
 
Bij deze brief is ook ’n folder toegevoegd van de landelijke ACTIE KERKBALANS 2021.   
Voor de campagne van 2021 is het thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen..  
Voor meer informatie verwijs ik naar de folder of naar hun website:  www.kerkbalans.nl   
(het is de moeite waard). 
 
 

 

Alvast bedankt , 

pastoor Tervoort 

 


