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De ambities van het huidige 

Parochiebestuur zijn hoog. We 

willen graag een kerk zijn:

V      van verhalen vertellen, maar ook van

luisteren naar uw verhalen;

van muziek maken en beluisteren, van

begeestering en bemoediging;



Ambities:

Van samen dingen doen

van bouwen aan een 

gemeenschap waar u kunt 

komen met uw verdriet 

en zorgen;

maar ook een kerk waar u 

kunt komen met uw 

dankbaarheid en 

blijdschap;

Het was opnieuw een moeilijk jaar. Desondanks heeft u uw – in januari 
toegezegde - jaarlijkse bijdrage aan Kerkbalans aan ons overgemaakt. 

Hartelijk dank daarvoor!

We kunnen niet zonder! Niet zonder geld, 
maar zeker niet zonder u. Kerk zijn we 
samen! 
Sommige activiteiten werden, op 
bescheiden schaal en volgens de geldende 
regels, weer opgepakt. Daar waren we blij 
mee, want de Kerk verbindt mensen met 
elkaar!

Om die verbinding te kunnen blijven bieden, is er 
– naast de inzet van vele vrijwilligers – geld 
nodig. 

Onze kerk krijgt geen subsidies. Ook het bisdom 
ondersteunt ons niet financieel. Daarnaast zijn er 
onvermijdbare uitgaven, zoals voor energie en 
onderhoud. 

Om die verbinding te kunnen blijven bieden, is er – naast de inzet van vele 
vrijwilligers – geld nodig. Onze kerk krijgt geen subsidies. Ook het bisdom 
ondersteunt ons niet financieel. Daarnaast zijn er onvermijdbare uitgaven, zoals 
voor energie en onderhoud. Omdat we in het afgelopen jaar veel inkomsten 
misliepen doordat we geen collectes mochten houden, drukken die uitgaven 
extra zwaar. Daarom hopen wij dat u er juist voor deze Kerkbalansactie een 
schepje bovenop wilt doen. Wie nog een omgerekend bedrag van de gulden 
autoatischdoneert zou dat wat naar boven kunnen bijstellen bijvoorbeeld. U 
moet dan wel zelf actie richting de bank ondernemen



Waar staan 

we voor: 

- H. Doopsel

- Communietraject

-1e H. Communie

- Vormseltraject

- H. Vormsel

- Pastorale zorg

- Diaconie 

- Ziekenbezoek

- Open Kerk 

- Open Herberg

- Open Lunch

- Mooie vieringen

- Saamhorigheid

- Samen Kerk

- Gezelligheid

- Betrokkenheid

- Bevlogenheid

- Activiteiten

- Huwelijken

- Feesten

- H. Oliesel

- Mooi afscheid



Periodieke schenking –
geld terug van de belasting

Denkt u vooral eens aan een periodieke schenking: 
méér schenken aan de kerk, zonder netto meer te 
betalen. Het levert u belastingvoordeel op en de kerk 
vaart er wel bij. Hoe dit kan, leest u op de 
parochiewebsite www.rkparochie-nieuw-vennep.nl, 
waar ook het aanvraagformulier te downloaden is. 
Heeft u geen internet, dan kunt u contact opnemen 
met onze penningmeester: Déliane Suidgeest, of één 
van de andere bestuursleden. Délianes e-mailadres is: 
penningmeester.rknv@outlook.com. Een bestuurslid 
aanspreken helpt ook!

Wat is gebruikelijk?

Mensen vragen ons soms wat gebruikelijk is om te geven. In 
andere kerkgemeenschappen wordt vaak een percentage van 
0.5 of 1 % van het netto jaarinkomen als richtbedrag 
genoemd. Wij maken het liever begrijpelijk door te stellen: bij 
elke vereniging waar u lid van bent, gaat u de verplichting aan 
om contributie te betalen. Dat vindt iedereen vanzelfsprekend. 
Voor het lidmaatschap van de kerk ligt dat niet anders: U wilt 
toch ook dat onze kerk en parochie blijft bestaan! Dat we weer 
dingen kunnen organiseren?


