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wat is de Actie Kerkbalans?

Landelijk wordt er jaarlijks in januaH door de verschillende christelijke
Kerken een 'Actie Kerkbalans" gehouden, waarbu via de media aandacht
gevraagd woÍdt voor de kerkbijdrage.

wat is kerkbijdrage?
De kerkbijdrage ís voor de meeste parochies de belangrijkste bron van
inkomsten, die bestaat uit v.ijwillige giften (bijdragen) van de parochianen. Kerkbijdragen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van een
kerkgemeenschap die helpt, catechese geeft, viert, bidt, meedenkt en
rouwt. Met behulp van deze bijdrage helpt u meebouwen aan de Kerk
van vandaag en de Kerk van mo.gen. We hopen dat de Kerk u ook inspÈ
reert en een plaatsje in uw hart mag hebben; en dat u die inspiratie
doorgeeft en dat toont met een gift.
De afbeelding op de rechterpagina geeft aan waar de kerkbijdrage voor

nodig is. Onderhoud van gebouwen waaronder kerk en pastorie is de
grootste kostenpost; daarnaast betaalt een parochie het salaris en de
woonlasten van de pastoor en zijn er kosten voor een diaken, dirigent en
enkele andere vrijwilligers.

wat is het richtbedras?
De minimum kerkbijdrage is door ons bisdom vastgesteld op € 100 per
jaar Dat is € 25 per kwartaal of € 8,50 per maand, Het richtsnoer voor
de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische

eenheid. Maar we zijn uiteraard blij met elke bijdrage,

Is mijn kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar?
la, mits het totaal van uw giften (kerkbijdrage en giften voor andere
ANBl-erkende doelen) hoger is dan 1olo van uw'gezamenlijke'inkomen
en meer dan C 60 bedraagt. Voor de meesten is het bedrag van giften
niet hoger dan 1olo. In dat geval kunt u overwegen een periodieke gift
aan de Kerk te schenken die volledig fiscaal aftrekbaar is, indien u deze in
een overeenkomst vastlegt. ln die overeenkomst woídt bepaald dat u gedurende
(minimaal) 5 jaar lenminste 1x perjaar een vast bedrag aan de Kerk schenkt.

Bij tussentuds overlUden eindigt deze verplichting. U mag uiteraard het
belastingvoordeel ook extra aan de Kerk schenken. Meer informatie en
het benodigde formulier zijn te vinden op de internetsite van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften/ of af te halen op de pastorie.

Begroting 2016
Tot op heden schreef onze Parochie nog geen rode cijfers! We hopen ook
in 2016 weer op uw hulp om de begroting voor 2016, geraamd op circa
€ 148.000 in balans te brengen met de inkomsten.
Als u geeft aan de Kerk, kan de Kerk aan u blijven geven.

Hoe kan ik meedoen?
U kunt uw kerkbtdrage overmaken naar:
Rekening NL95 INGB 0655 3160 51
ten name van "Kerkbestuur van de St.-f4artinusparochie te Beek"
onder vermelding van "Kerkbijdrage 2016".
Voor meer infoÍmatie kunt u terecht op de pastorie (spreekuur woensdag tussen 09.30 en 11.00 uur) of mailen naar ln&@-ma-(inusbeek -d
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