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Kerkbalans 2021  
 

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgt u deze 
brochure met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 
2021 dat we weer op u mogen rekenen. Voor de toekomst van de kerk. 
 
Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en 
hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al 
dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te 
geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over 
te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra 
uitgaven worden gedaan om contact te houden met parochianen en 
gemeenteleden. 

 
Inhoud van de brochure: 

1. Inleiding 
2. De kerkbijdrage; 

3. Onze lokale begroting 2021, met vergelijkende uitkomst 2019; 
4. Toelichting op uitkomst 2019 / begroting 2021; 

5. Mogelijkheden om uw kerkbijdrage 2021 te voldoen. 
 

1. Inleiding (Pastor Jos van Os) 
 

Net als vanuit alle kerken van onze St Jan de Doperparochie en vanuit al 
onze zusterkerken in de dorpen reiken ook wij u hierbij de informatie aan van 
de jaarlijkse actie Kerkbalans.  
2020 begon als elk jaar veelbelovend. Het coronavirus leek ver weg, maar 
weldra overspoelde het de hele aarde, bracht enorm veel afzondering en 
verdriet; bracht naargeestige ziektebeelden, overvolle ziekenhuizen, pijnlijk 
en eenzaam sterven. In het voorjaar bleven de kerkgebouwen wekenlang 
gesloten, iets wat in heel de geschiedenis niet eerder is voorgekomen. Even 
leek er wat meer lucht en ruimte mogelijk in de zomer. In het najaar dook het 
virus in alle hevigheid weer op. Het kerkelijk leven kon slechts mondjesmaat 
doorgaan, met kleine aantallen kerkgangers. We missen de zang van onze 
koren, we missen zoveel. Velen volgen de kerkelijke vieringen thuis, via tv of 
computer.  
Onze grootste zorg is: hoe bereiken we elkaar nog goed? hoe blijven we een 
(h)echte geloofsgemeenschap? Daarbij komt nog dat door enkele 
strubbelingen meerdere mensen zich onheus bejegend voelen en weg 
blijven, zo jammer, betreurenswaardig. Zo vaak heb ik al gezegd: wanneer 
we in een klein-geworden geloofsgemeenschap als de onze niet samen 
staan en gaan voor de toekomst, redden we het niet.  

Daarom roep ik ook nu een ieder op om zo nodig met de hand over het 
eigen hart te strijken en elkaar oprecht de hand te reiken (ofschoon dat 



2 

wegens corona nu niet letterlijk mag). Dat we met 
mildheid kijken naar elkaar en naar onszelf en de stappen 
zetten die nodig zijn. Dan dragen we ook in 2021 ieder 
ons steentje bij aan dankbaar vieren en hartelijk 
ontmoeten. Zeker nu in coronatijd de inkomsten van de 
lokale kerken achterblijven en er, gelukkig, bij ons wel een 
begin is gemaakt met een aantal hoognodige reparaties 
aan ons mooie kerkgebouw, vraag ik u in alle opzichten 
ruimhartig en gul bij te dragen aan onze plaatselijke 
geloofsgemeenschap, vol vertrouwen Gods toekomst 
tegemoet!   

Jos van Os, contactpastor 

Inleiding (Locatieraad) 
 

Het motto van de actie Kerkbalans is dit jaar  

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
 

Het parochiebestuur heeft dit jaar besloten dat onze kerk niet meer 
gerestaureerd zal worden (behoudens noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden), maar dat de kerk in de toekomst onttrokken 
zal worden aan de eredienst en dat we dan voor onze vieringen een nieuw 
onderkomen zullen krijgen dat nog gebouwd zou moeten worden op de plek 
van het huidige parochiehuis. Hierbij werd aangegeven dat voordat het zover 
is er een periode van 5 tot 7 jaar overheen zal gaan, mede afhankelijk van 
de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. 

 
Onderdeel van onze vitaliteit is onze financiële draagkracht. Zoals uit de 
begroting 2021 blijkt, verwachten we met de huidige begroting voor 2021 
een tekort van € 23.650 euro. 
Om financieel gezond te kunnen zijn moet dit tekort minimaal teruggebracht 
worden tot € 0,00. 

 
Dat kan enerzijds door het verlagen van de uitgaven en anderzijds door het 
verhogen van de inkomsten. 
Als locatieraad zullen wij er alles aan doen om de uitgaven terug te dringen.  

U kunt door uw bijdragen aan de actie kerkbalans de inkomsten verhogen 
 

Samen moeten we er voor kunnen zorgen dat het begrote tekort van  
€ 23.650 uiteindelijk aan het eind van 2021 teruggebracht is tot € 0,00. 
 

Doet u met ons mee??? 

Samen geven we vandaag voor de kerk van morgen.   
 

Namens de locatieraad: Ed Middelweerd.(penningmeester) 
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2. De kerkbijdrage 
 

De kerkbalansbijdrage kwam in 2019 uit op € 23.114. Dit bedrag ligt iets 
onder de begroting van € 25.000, de jaarlijkse opbrengst van Kerkbalans 
loopt gestaag terug. In 2011 beliep de bijdrage nog bijna € 36.000.  
 

Uw kerkbijdragen bedroegen in 2020 € 29.400, begroot was € 25.000.  
In 2020 zijn er 563 brochures met acceptgirokaart verspreid, Daarvan heeft 
148 (slechts 26 %) van het aantal aangeschreven adressen gereageerd met 
een kerkbijdrage. Onderstaand een overzicht over de jaren 2013 t/m 2020  
 

 Overzicht Kerkbijdragen 2013 - 2020 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
         

totale bijdrage in € 26.738 28.542 25.700 25.665 25.580 26.072 23.114 29.400 

aantal bijdragende 
adressen 

194 198 223 181 161 152 145 148 

gemiddelde 
bijdrage per adres 

138 144 118 142 159 172 159 199 

Aantal verspreide 
brochures 

 620 578 558 543 527 549 563 
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Zoals uit de begroting 2021 in paragraaf 3 duidelijk wordt is de 
kerkbijdrage broodnodig om ook in 2021 vieringen en overige activiteiten 
in onze geloofsgemeenschap te kunnen realiseren. 

 
De begroting sluit met een tekort van € 23.650  

 Help u mee het ‘huishoudboekje’ van onze geloofsgemeenschap in 
‘balans’ te brengen? 
Bij voorbaat dank daarvoor! 

 

Zoals uit bovenstaande blijkt ontvangen we slechts van een kleine 
groep parochianen een bijdrage. 

Als de tot nu toe niet bijdragende geadresseerden ook een 
kerkbijdrage (hoe klein ook) betalen, kan het begrotingstekort 
aanzienlijk verkleind worden. 
Bijvoorbeeld: 563 – 148 = 415 adressen x een bijdrage van € 25,-- 
(50 cent per week!) levert onze geloofsgemeenschap € 10.375,-- 
op. 
Dat zou betekenen dat het begrotingstekort bijna gehalveerd 
wordt. 
 
Doet u met ons mee??? 
 

 
 



5 

3. Lokale begroting 2021 met vergelijkende uitkomst 2019 

Lasten Begroting 2021 Uitkomst 2019 

Kosten gewoon onderhoud 3.550 6.137 

Energiekosten 20.000 24.316 

Zakelijke lasten en verzekeringen 9.300 9.181 

Subtotaal kosten onroerend goed 32.850 39.634 

Bijdrage St. Jan de Doperparochie 70.000 71.311 

Persoonskosten 11.150 9.911 

Kosten eredienst 4.000 3.406 

Kosten pastoraal 2.900 2.423 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 200 195 

Beheerskosten 6.100 6.115 

Incidentele lasten PM 4.515 

Afgedragen collecten derden 7.500 9.463 

Totaal Lasten 134.700 146.973 

   

Baten   

Bijdragen kerkbalans 25.000 23.114 

Overige bijdragen parochianen 19.150 13.782 

Opbrengst uit 
kerk/pastorie/parochiehuis 

24.400 24.742 

Opbrengst beleggingen 35.000 37.648 

Incidentele baten PM 0 

Collecten derden 7.500 9.463 

Totaal baten 111.050 108.749 

Saldo van baten en lasten --  23.650 --  38.224 
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4.Toelichting op uitkomst 2019 / begroting 2021. 
 

We hebben er voor gekozen de begroting 2021 in de brochure een iets 
andere opzet te geven dan voorgaande jaren.  
Op de eerste plaats hebben we de indeling aangepast aan de indeling 
van de parochie en overige geloofsgemeenschappen. 

Op de tweede plaats willen we duidelijk maken dat de huidige 
rendementen op beleggingen niet alleen pensioenfondsen en anderen 
parten spelen, maar ook voor onze geloofsgemeenschap grote 
negatieve gevolgen heeft. 

 
In de overzichten van voorgaande jaren stond onder lasten een post 
‘Persoonskosten in loondienst ‘opgenomen. 
Deze post gaf de netto afdracht aan de parochie weer en kwam overeen 
met de totale afdracht aan de parochie minus de opbrengst van de 
beleggingen (voornamelijk obligaties), die wij bij de fusie van de 9 
parochies tot de St. Jan de Doperparochie hebben ingebracht. 
In het huidige overzicht hebben we deze posten gesplitst in lasten: 
‘bijdrage St. Jan de Doperparochie’ (kosten pastores en centraal 
secretariaat, alsmede bisdom bijdrage) en baten: ‘opbrengst 
beleggingen’. 
 

Om u een indruk te geven van de consequentie van teruglopende 
rendementen op de beleggingen, onderstaand een overzicht van de 
laatste jaren: 

 2016 2017 2018 2019 

Bijdrage St. Jan de 
Doperparochie 

70.000 64.900 70.266 71.311 

Opbrengst 
beleggingen 

47.004 51.714 55.967 37.648 

Verschil -- 22.996 --13.186 -- 14.299 -- 33.663 
 

De cijfers van 2019 en 2021 laten zien dat de exploitatie van onze 
geloofsgemeenschap er niet rooskleurig voor staat. Helemaal onverwacht 
komt dit niet. In de Kerkbalansbrochure van 2020 is daar ook al onze 
bezorgdheid over uitgesproken. Helaas lukt het niet in de plus te komen, 
hetgeen bij een vitale gemeenschap wel zou moeten lukken 
Verschillende soorten kosten nemen toe, terwijl de verschillende soorten 
inkomsten verminderen. Dit jammer genoeg trendmatige beeld moeten we 
zien te keren, willen we als vitale gemeenschap kunnen voortbestaan.  
 

Reden voor de locatieraad om na te denken over mogelijkheden tot het 
verhogen van de inkomsten en mogelijke bezuinigingen. 
Suggesties van uw kant zijn welkom! 
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In het navolgende worden de verschillende onderdelen van de 
resultaatrekening apart toegelicht. 

 
Lasten 2019 
 

Kosten gewoon onderhoud € 6.137 
 

In 2019 waren deze kosten o.a. voor:  

- jaarlijks stemmen van orgel/piano en incidenteel onderhoud (€ 1.670) 
- onderhoudscontract verwarming en incidenteel onderhoud (€ 1.466) 

- onderhoudscontract brandblusmiddelen kerk (€ 777) 
- onderhoudscontract Monumentenwacht inclusief kleine  

reparaties (€ 1.395) 
- divers klein materiaal € 829) 

 
Energiekosten € 24.316 
 

Betreft de energiekosten voor kerk, parochiehuis en pastorie. 
Een post die lastig te begroten is omdat hij weersafhankelijk is 

 
Zakelijke lasten en verzekeringen € 9.181 
 

Een belangrijk deel hiervan komt voor rekening van de verzekeringspremies 
van Donatus.(€ 5.055) 
Die premies zijn afhankelijk van het resultaat van het voorgaande 
kalenderjaar van Donatus dat, bij een positief resultaat, deels in de vorm van 
een terugbetaling in de vorm van een korting op de premie van het volgend 
jaar wordt uitgekeerd. Daardoor kan de premie jaarlijks nogal verschillen. 
Verder valt onder deze post o.a. OZB, riool- en afvalstoffenheffing, 
waterschapslasten e.d. voor de drie gebouwen. 
 

Bijdrage St. Jan parochie € 71.311 
 

Deze bijdrage is inclusief onze bijdrage aan het Aartsbisdom die centraal 
door de parochie wordt afgedragen. 

 
De kosten van de St. Jan parochie zijn o.a. salarissen van de pastorale 
beroepskrachten en kosten van het centraal secretariaat. 
 

De kosten worden conform een bij de fusie in 2010 vastgestelde 
verdeelsleutel over de 9 geloofsgemeenschappen van de parochie verdeeld. 
 

Persoonskosten € 9.911 
 

Het gaat hier om kosten dirigenten/organisten.  
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Kosten eredienst € 3.406 
 

Dit betreft kosten van kaarsen, altaar benodigdheden, misboekjes e.d. 

 
Kosten pastoraal € 2.423 
 

Hieronder vallen kosten parochiebladen, werkgroepen, 
parochiebijeenkomsten.  

 
Verplichte en vrijwillige bijdragen € 195 
 

Betreft onze bijdrage aan Werkgroep Oecumene. 
 

Beheerskosten € 6.115 
 

Hieronder vallen kopieerkosten, drukwerk, porti- en telefoonkosten, 
tijdschriften, abonnementen et cetera. 

 
Incidentele lasten € 4.515 
 

Betreft de aanschaf van een nieuwe piano. 
 

Afgedragen collecten derden € 9.463 
 

Betreft de jaarlijkse collecten voor b.v. Vastenactie, Miva, Adventsactie, enz. 

 
Baten 2019 
 

Kerkbalansbijdragen € 23.114 
 

Uw bijdrage aan de kerkbalans begroten we voor 2021 op € 25.000. 

De bijdrage is van cruciaal belang voor onze geloofsgemeenschap. 
 

Overige bijdragen parochianen € 13.782 
 

Het gaat hier o.a. om plaatsengeld    € 3.196 
Collectes eigen kerk,     € 3.233 

Huwelijken, uitvaarten, misintenties  € 3.640 
Opbrengst kaarsen    € 1.450 

Overige bijdragen.      € 2.263 
 

Opbrengst uit kerk/pastorie/parochiehuis € 24.742 
 

Deze post bevat opbrengst verhuur van de pastorie, daarnaast vallen 
hieronder de wisselende huuropbrengsten uit kerk en parochiehuis. 

 
Opbrengst beleggingen € 37.648 
 

Zie bovenaan toelichting. 
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5. Mogelijkheden om uw kerkbijdrage 2021 te voldoen 
 

Er zijn vier mogelijkheden om uw bijdrage te voldoen: 

 

• U kunt via bijgevoegde acceptgiro of via internet bankieren uw 
bijdrage overmaken op rek.nr. NL80RABO0310623170  (RABO 
Bank) t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen. 
 

• Indien u er de voorkeur aan geeft contant te betalen, kunt u uw 
bijdrage in een enveloppe afgeven bij het parochiesecretariaat, 
Herenstraat 19, of bij de administrateur van de kerkbijdrage:  
P. van den Hoven, Zonswaert 18. Telefoon 261073 
 

• U kunt via een automatische incasso betalen. Het benodigde 
formulier om u voor deze mogelijkheid aan te melden treft u bijgaand 
(pagina 11) aan en kunt u sturen naar of afgeven bij de pastorie 
(Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen) of bij P. van den Hoven 
(Zonswaert 18, 3621 WR Breukelen) 
 

• U kunt betalen via een zogenaamde periodieke, volledig fiscaal 
aftrekbare schenking, zie daartoe ook het inlegvel bij de brochure. 
 

De vierde manier bevelen wij U zeer aan. Vanwege belastingvoordeel 
geeft u voor hetzelfde geld dan meer. Het voorbeeld spreekt boekdelen: 

 
 

 
Aan de mogelijkheid om d.m.v. 
een betaalapp (b.v. iDEAL) te 
betalen wordt gewerkt. Zodra 
die beschikbaar is melden we 
dit op onze website. 
 

 

Rekenvoorbeeld 
U steunt de kerk 

jaarlijks met 
U betaalt 

echt * 

Bijdrage niet via periodieke 
schenking 

€ 300 € 300 

Bijdrage wel via periodieke 
schenking 

€ 300 € 144 

*) wat u echt betaalt, hangt af van het belastingtarief waarin u valt.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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Legaten 
 

Wij wijzen hierbij gaarne op deze mogelijkheid. 

 
Met een legaat, op te nemen in een testament, kunt U de kerk als Goed 
Doel een bepaald bedrag of ander bezit toekennen. 
 

U kunt de kerk ook als (mede-)erfgenaam opnemen in een testament 
Sinds 1 januari 2006 kan een kerk een legaat of een erfenis vrij van 
successierechten in ontvangst nemen. 

De notaris helpt U gaarne verder. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dank voor uw bijdrage 
 
 

Om onze gemeenschap financieel gezond voort te kunnen zetten, zijn uw 
financiële bijdragen en uw ideeën om de kosten laag te kunnen houden 
en extra inkomsten te genereren blijvend nodig. 

 
 

Indien u meer inlichtingen wenst, kunt u contact opnemen met de administrateur:  
    Peter van den Hoven,  

    Zonswaert 18,  
    Telefoon 0346-261073.  

    E-mail:  pvdhoven@xs4all.nl 
 

Voor meer informatie over de actie Kerkbalans: www.kerkbalans.nl 
Voor meer informatie over de parochie: www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 

Voor meer informatie over onze geloofsgemeenschap: www.parochiebreukelen.nl  

mailto:p.v.d.hoven@wxs.nl
http://www.kerkbalans.nl/
http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/
http://www.parochiebreukelen.nl/
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Aanmelding machtiging voor automatische afschrijving. 
 

Ja, ik steun de Geloofsgemeenschap met een vaste bijdrage. 
Ik machtig de parochie St. Jan de Doper, geloofsgemeenschap Breukelen, 
tot wederopzegging, af te schrijven van mijn bank/girorekening: 
 

□ € 5,-  □ € 10,-    □ € 25,- □  anders nl. € ……. 
 

per: □ maand □ kwartaal □ half jaar □ jaar 
 

Naam: ………………………………………………………………………. 
 

Straat: ………………………………………………………………………. 
 

Postcode: ……………….   Plaats: ………………………………………. 
 

Telefoon:                    ………………..    
 

Banknummer (IBAN): …………………………………………………….. 
 

Geboortedatum: ……………………… 
 

 
Datum: …………………..   Handtekening: ……………………………… 

 
Indien u gebruik wilt maken van automatische afschrijving vult u dan 
bovenstaand formulier in en stuur het naar: 
Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper – Breukelen, 
t.a.v. administrateur Kerkbijdrage, Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons het formulier  
‘SEPA Doorlopende machtiging’ met daarin uw machtigingskenmerk en het 
Incassant-ID van de Geloofsgemeenschap ter ondertekening. 

Een en ander in het kader van de nieuwe regelgeving betreffende het 
betalingsverkeer, met name automatische incasso. 
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Het formulier op pagina 11 kunt u gebruiken indien u gebruik wilt maken van 
de mogelijkheid van een automatische incasso. 

 
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid voor periodiek schenken (met 
belastingvoordeel)? Gebruik dan het losse inlegvel bij deze brochure. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


