
 

Ik mag hier mezelf 

zijn en doe kracht 

en inspiratie op 
….daarom geef ik  

voor mijn kerk 

 Bron: peiling actie kerkbalans 2019 
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Financie n Geloofsgemeenschap H. Hart Maarssen 

Toelichting 

1) dit zijn de kosten voor organist, dirigent, beheer begraafplaats en vrijwilligers 
2) de vermindering van de WOZ waarde wordt als bijzondere last geboekt, 
    de stijging als bijzondere baat. 
3) de opbrengsten van  activiteiten, zoals inspiratiedag, verhuur ruimtes Eenhoorn, moeten als 
    opbrengst parochiële activiteiten worden geboekt. Salderen van kosten en baten is niet toege-
staan. 
4) kosten pastoraal zijn onder meer ONE, de werkgroepen, koffie drinken na kerk, vrijwilligers avond 
5) kosten eredienst zijn onder altaarbenodigdheden, koren, acolieten, misboekjes, kleding 
6) kosten pastores en secretariaat 

S t r o m e n   v a n   l e v e n d   w a t e r 

 begroting begroting resultaat  resultaat resultaat 

Lasten 2020 2019 2018 2017 2016 

persoonskosten 
1) 

24.120 20.920 21.733 18.494 23.146 

Bijdrage St Jan  
6) 60.000 56.000 59.498 57.609 55.900 

kosten kerk en pastorie 43.620 54.200 59.802 57.787 71.361 
kosten begraafplaats  15.000 12.000 19.966 12.029 7.181 
kosten woningen en winkel 6.100 5.950 6.014 7.796 8.685 

Kosten eredienst 
5) 7.600 8.250 7.445 8.215 11.428 

kosten pastoraal  
4) 13.085 9.450 9.574 12.062 9.886 

afgedragen collecten derden 2.000 3.000 2.096 4.593 5.785 
beheerkosten 7.000 6.450 4.840 7.475 5.424 
incidentele lasten 

2) 
          

voordelig saldo 515   13.937     

Totaal lasten 179.040 176.220 204.905 186.060 198.796 

      

Baten           

parochiebijdrage/kerkbalans 57.000 57.000 59.775 61.992 57.596 
collecten 13.000 15.000 15.609 14.993 14.797 
misintenties 6.000 7.000 6.437 6.707 8.687 
huwelijken en uitvaarten 12.300 12.600 16.912 13.375 15.275 
ONE/de Brug 5.000 6.000 4.800 6.287 6.209 
collecten derden (vastenactie 
ed) 

2.000 3.000 2.096 4.593 5.785 

overige (kaarsen, giften,enz) 4.100 3.600 4.535 3.405 3.536 
opbrengst gebouwen 33.140 32.250 32.485 32.602 40.394 
opbrengst begraafplaats 28.000 18.000 33.585 16.695 26.135 
opbr. beleggingen   12.000 12.000 20.882 18.180 12.879 

incidentele baten  ²⁾ 3.500   2.670     

opbr. parochiele activiteiten 
3) 

3.000 3.700 5.119 5.341 5.908 
nadelig saldo   6.070   1.890 1.595 

 179.040 176.220 204.905 186.060 198.796 



P
ag

in
a3

 

 Maarssen, januari 2020 

Beste medeparochiaan, 

Dit jaar doen wij in het kader van de actie Kerkbalans weer een beroep op u om  
onze geloofsgemeenschap financieel te steunen. De opbrengst Kerkbalans is dus 
van levensbelang voor onze geloofsgemeenschap. Uw steun is hard nodig.  
Ons monumentale kerkgebouw en onze pastorie vergen onderhoud. Er zijn uitgaven 
aan erediensten, verwarming, verlichting en personeelskosten. Het zijn kosten die 
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u welkom te heten. 

Wat voor extra’s konden we met uw bijdrage doen 
Het geschikt maken van de apsis van de kerk voor het houden van kleinere vieringen zoals ves-
perdiensten en Taizé vieringen. Hiertoe zijn de geluidsinstallatie en de verlichting aangepast en 
zijn er stoelen aangeschaft. Verder is de apsis toegankelijk gemaakt voor rolstoelen en  
rollators. Voor koorleden zijn de klapstoelen vervangen door nieuwe stoelen. Het Ariensmuseum 
in de zijbeuk van de kerk is ingericht. Ook in het parochiehuis zijn talloze verbeteringen aange-
bracht, zo is de versleten vloerbedekking van meerdere kamers vervangen door laminaat. 
De vele activiteiten van het inspiratie-team, diaconaal loket, jongeren, “even thuis….” en de ver-
jaardag vieringen van de 80+’ers konden we steunen.  
Tevens is de verlichting van het uurwerk aangepast. 

Door een bijdrage van de Stichting Vrienden H. Hart Kerk is er bij het parochiehuis een extra  
stalling voor fietsen gemaakt. Ook is de kinderkamer opgeknapt voor opvang tijdens diensten en 
andere activiteiten. 

Wat willen we dit jaar doen 
Uiteraard worden de vele activiteiten op diaconaal gebied, jongerenwerk, zorg voor (omzien naar) 
mensen van jong tot oud met tal van activiteiten voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. 
Ook organiseren we grote activiteiten, zoals in 2019 het Kinderfeest de Zandprinses,  
ontmoetingen met onze Medelanders en niet te vergeten de jaarlijkse Lichtjesavond waar de kerk 
open is voor iedereen en waar van harte samen gezongen wordt. 

Uw bijdrage 
Onze vrijwilligers komen in de week van 17 tot en met 22 februari het door u ingevulde  
toezeggingsformulier bij u ophalen. Wij vragen u om de enveloppe tijdig klaar te leggen. 

Wij danken u voor uw medewerking en hopen op een mooi resultaat. 

Jan de Kruif, penningmeester (Tel. 0346-563758) 

Namens de Locatieraad R.K. Heilig Hart van Jezus, Maarssen. 

S t r o m e n   v a n   l e v e n d   w a t e r 
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R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen 
Geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus, 
Breedstraat 1, 
3603 BA Maarssen 
Bankrelatie: NL29INGB0000588385, t.n.v. St Jan de Doper-Maarssen, Kerkbijdragen 
e-mail: kerkbalans@hhart-maarssen.nl 
Website: www.hhart-maarssen.nl 

Wist u dat…!?!?! 

 De openstelling van de Maria kapel door de 

week een succes is. Dagelijks lopen vele 

mensen de kapel in om even een rustplek te 

vinden, een kaarsje op te steken of een in-

tentie in het boek te schrijven 

 “Even thuis..” elke 1e maandag van de 

maand tussen 15:00-20:00 uur in de  

Eenhoorn gelegenheid voor een persoonlijk 

gesprek en om iets de drinken of te eten. 

 “Even thuis..” genomineerd is voor de Ariëns-

prijs 

 We een energierijke jongeren groep M25 

hebben, die ontmoetingsavonden organiseren 

met verbindende activiteiten 

 Een periodieke gift, voor min. 5 jaar aan een 

ANBI instelling gegeven, zoals onze kerk, vol-

ledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelas-

ting ... zonder drempels 

 Uw gift bijna geheel toekomt aan onze  

geloofsgemeenschap 

 Uw gift, klein of groot, altijd welkom is 

 Wij een mooie nieuwe website hebben  

(www.hhart-maarssen.nl) 

 De Holy Heart Band soms de diensten  

muzikaal ondersteunt 

 De (brand)veiligheid in ons kerkgebouw is 

verbeterd. U ziet het niet en we hopen dat dit 

zo blijft, maar het kost wel het nodige 

 

 Vanwege betrokkenheid en zorg  

voor  elkaar 

 Hier gezien te worden als mens 

 Plek waar kinderen ook meetellen 

 Samen vieren en luisteren naar 

mooie overwegingen 

 Plek waar ik mijn geloof in God kan 

delen 

 

 Bron: peiling actie kerkbalans 2019 


