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“Beminde gelovigen” van De Goede Herder,
Als vroeger de pastoor zijn zondagse preek begon met bovenstaande begroeting, dan zag je in de kerk al sommige
mensen naar hun portemonnee grijpen, want dan wisten ze het al : Dan had hij weer geld nodig…………..
Toch houden wij echt van u ! Want van alle parochiekernen in de HH Petrus en Paulusparochie, waar wij toe
behoren, heeft De Goede Herder bij de actie kerkbalans jaarlijks veruit de hoogste opbrengst. En nu niet allemaal
tegelijk uw portemonnee weer weg stoppen, want dat betekent niet dat we de afgelopen jaren een exploitatieoverschot hebben gehad. Maar we zijn op de goede weg, de tekorten zijn de afgelopen jaren steeds kleiner
geworden en voor 2017 hebben wij een reële sluitende begroting kunnen maken. (zie kader achterzijde).
Maar voor de realisatie daarvan zijn wij wel afhankelijk van uw bijdrage in de jaarlijkse actie Kerkbalans, die dit jaar
onder het motto “Mijn kerk verbindt” in alle Protestantse, Oud-Katholieke en Rooms-Katholieke kerken in Nederland
wordt gehouden. Dat thema is voor onze parochiekern heel toepasselijk. Juist nu kunnen we in een prachtig
vernieuwd kerkgebouw samen met elkaar en voor elkaar één kerkgemeenschap zijn, als één kudde van De Goede
Herder. En we hopen, dat u daarin uw aandeel wilt (blijven) houden, niet alleen financieel, maar ook in een van de
verschillende werkgroepen die in de parochiekern actief zijn.
Aan de achterzijde van deze brief vindt u een antwoordstrook. Wij vragen u deze strook in te vullen, in de
bijgevoegde enveloppe te doen en deze terug te bezorgen bij het op de enveloppe vermelde adres. Lukt dat niet,
dan wordt de enveloppe op een later tijdstip alsnog bij u opgehaald.
De kerken staan geregistreerd als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en u mag uw bijdrage
dus als gift aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Als u dat wilt kunt u ook kiezen voor een fiscaal
aantrekkelijker regeling (zonder drempel) door een overeenkomst voor periodieke schenking (minimaal vijf jaar) met
de parochie af te sluiten. De penningmeester kan u daarbij helpen. Meer informatie daarover op www.kerkbalans.nl
of www.belastingdienst.nl
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Kerkbalans en
Beheer Commissie
De Goede Herder

Antwoordstrook kerkelijke bijdrage aan De Goede Herder
Ik ben bereid voor het jaar 2017 bij te dragen aan de exploitatie
van de parochiekern De Goede Herder
Mijn kerkbijdrage voldoe ik als volgt:
Per maand €
Per kwartaal €
Per jaar €
Contant €

---------------------------------------------------------------(handtekening)
Hierlangs afknippen…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Graag bovenstaande antwoordstrook in de enveloppe doen en terugbezorgen op het op de enveloppe vermelde
adres. Indien u hiertoe niet in staat bent, dan wordt de enveloppe op ………………………………….opgehaald.
HERINNERING: Bewaar dit gedeelte bij uw bankopdracht
Mijn kerkbijdrage bedraagt met ingang van januari 2017 € …………………… per maand/kwartaal/jaar.
Ik heb toegezegd dit bedrag over te maken op Rabo rekening nummer NL 12 RABO 0335 6021 85 ten name van `
De Goede Herder te Zoeterwoude o.v.v. Actie Kerkbalans 2017
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Exploitatiecijfers Parochiekern de Goede Herder

Baten
Bijdragen parochianen
Overige opbrengsten
Lasten
Personeel
Gebouw
Overige
Resultaat

Realisatie
2014

Verwachte
Realisatie
2015

Verwachte
Realisatie
2016

Begroting
2017

€ 110.000,=
€ 30.000,=
€ 140.000,=

€ 117.500,=
€ 29.500,=
€ 147.000,=

€ 116.000,=
€ 26.000,=
€ 142.000,=

€ 110.000,=
€ 20.000,=
€ 130.000,=

€ 84.000,=
€ 50.000,=
€ 30.000,=
€ 164.000,=
€ 27.000,=

€ 75.000,=
€ 45.000,=
€ 37.000,=
€ 157.000,=
€ 10.000,=

€ 68.000,=
€ 44.500,=
€ 35.000,=
€ 147.500,=
€ 6.000,=

€ 70.000,=
€ 30.000,=
€ 30.000,=
€ 130.000,=
€
0,=

