
     

 

                                                                                                                                       Kockengen, 14 januari 2023 

Beste medeparochianen, 
 

Dit jaar heeft Actie Kerkbalans 2023 het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ zoals in de 
afgelopen jaren. 
 

Omdat kerken geen subsidie ontvangen, zijn wij financieel geheel afhankelijk van de bijdrage van de leden 
van onze geloofsgemeenschap. Met deze brief vragen wij u om een jaarlijkse financiële bijdrage om 
hiermee te kunnen blijven doen waar wij als kerk al eeuwenlang voor staan. Door vandaag te geven houdt 
u onze kerk vitaal en maakt u onze kerk van morgen mogelijk voor toekomstige generaties in onze eigen 
vertrouwde omgeving Kockengen   
 

De kerk is zeker voor velen een plek om rust te vinden en tot jezelf te komen, om inspiratie op te doen en 
elkaar te kunnen blijven ontmoeten, levenservaringen met elkaar te delen en wanneer nodig Om te zien 
Naar Elkaar. Het is de plek om mooie en blije momenten te vieren maar ook om elkaar te steunen bij 
overlijden of bij andere ingrijpende gebeurtenissen in uw leven, in uw familie en uw omgeving.  
 

Gelukkig kunnen wij nu elkaar weer zonder de beperkingen van de coronacrisis ontmoeten tijdens de 
vieringen maar zeker ook bij het koffiedrinken na de vieringen en bij andere gelegenheden. De vieringen in 
onze kerk zijn ook live te volgen en achteraf terug te zien via de website https://stjandedoper-
vechtenvenen.nl/kockengen/kerk-tv/ en op "https://www.youtube.com/@rkkerkkockengen/streams  
 

De begroting voor het jaar 2023 en de resultaten van de jaren 2021 en 2020 zijn te vinden op de 
achterzijde van dit schrijven. In het coronajaar 2020, met een aantal maanden zonder een viering, was het 
resultaat nog positief, maar helaas was dit in 2021 wel negatief; zie hiervoor de toelichting.   
 

In 2023 verwachten wij lagere kosten voor onderhoud maar helaas moeten wij rekening houden met een 
behoorlijke stijging van de kosten voor energie. Wij doen onze uiterste best om te bezuinigen waar mogelijk 
zoals door de aanschaf van fleece dekens om warm te blijven terwijl we de temperatuur in de kerk enige 
graden lager houden.  
 

Ook kunnen wij op kosten besparen door de grote inzet van vele vrijwilligers voor onderhouds- en 
schoonmaakwerk in de kerk en pastorie en niet te vergeten voor het werk op het kerkhof aan de Wagendijk 
om van het baarhuisje een kapelletje te maken.  
 

In de bijlage treft u een inschrijfformulier aan om hierop aan te geven hoeveel en op welke wijze u gaat 
bijdragen. Voor maandag 6 februari hopen wij uw inschrijfformulier te ontvangen zodat wij tijdig inzicht 
krijgen in de financiën voor de komende periode.  
 

De kerk is er voor iedereen; ook voor hen die zelden of nooit in de kerk komen om vieringen bij te wonen. 
Wij kunnen er elkaar te ontmoeten bij mooie en ook bij verdrietige gebeurtenissen. Een kerk vitaal houden 
en onze lokale geloofsgemeenschap in Kockengen voor de kerk van morgen voortzetten kunnen we alleen 
samen doen. Daarom hopen wij op uw financiële bijdrage; klein of groot. Geef wat u kunt missen en houd 
onze gemeenschap vitaal,  
 

Wij zouden graag op u kunnen rekenen? Dank u wel. 
 

Met de vriendelijke groeten,  
Penningmeester namens de Locatieraad en Pastoraatgroep van de  
Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming Kockengen  
 
 
 
Ad van Dongen 

 
Informatie over een belastingvoordeel van uw gift. 
U kunt uw gift aan de kerk geheel (zonder drempel van 1% van uw inkomen) aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting 
omdat de belastingdienst de kerk als een ANBI-instelling erkent. Dit kan een mooi belastingvoordeel voor u opleveren. Hiervoor 
moet een onderlinge overeenkomst opgesteld worden voor een gift van  minimaal 5 jaren. Opstellen van zo’n overeenkomst is 
gratis en kan heel gemakkelijk geregeld worden door de penningmeester via e-mail doa@hetnet.nl of telefoonnummer 06-
55721944. 

https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/kockengen/kerk-tv/
https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/kockengen/kerk-tv/


     

 

Financiële bijlage; begroting 2023 en resultaten 2021 en 2020  

Omschrijving                            (alle bedragen in Euro’s) Begroting 
2023 

Resultaat 
2021 

Resultaat 
2020 

Lasten     

10 
Onderhoud, energie, geluid en beeld, orgel, water en 
zakelijke lasten 

20.000 21.580      13.063 

     

20 
Bijdrage aan parochie, bisdom, dirigent, organist, 
vrijwilligers en overige vergoedingen 

33.000 33.423 31.635 

       

30 
Kosten eredienst, altaar benodigdheden, koor, kaarsen, 
misboekjes, bloemen  

3.500 3.590 3.212 

       

40 
Kosten pastoraal, parochieblad, parochie-bijeenkomsten 
parochie en toerusting 

1.500 1.091 2.221 

       

50 
Kosten beheer, administratie, accountant, telefoon, porti, 
tijdschriften, bank en de website 

1.800 1781 1.834 

       
60 Afgedragen collecten derden 2.000 1.804 1.843 
        

  Totaal aan lasten 61.800 63.269     53.807 

Baten     
1 Actie Kerkbalans, financiële bijdrage aan de kerk 21.000 20.958 21.374 

       
2 Collecten voor eigen kerk 9.500 9.771 8.895 

       
3 Misintenties, uitvaarten, dopen en huwelijken 5.000 5.159 4.043 

       
4 Misboekjes, kaarsengeld en giften 1.800 1.671 2.198 

       
5 Opbrengst uit beleggingen en rente 16.000 14.855 17.149 

       
6 Ontvangen collecten derden 2.000 1.804 1.843 

       

  Totaal aan baten 55.300 54.218 55.501 

                                                     Resultaat   - = negatief -6.500 -9.051 1.694 

 

Toelichtingen. 
1. Post 10 In 2021 en 2022 zijn ramen en kozijnen van pastorie en kerk gerestaureerd en geschilderd. Wij 
verwachten in 2023 daardoor lagere onderhoudskosten; maar met een aanzienlijke verhoging van de 
energiekosten moeten wij rekening houden. Deze toename willen wij beperken door de temperatuur in de 
kerk enkele graden lager te houden.    
 
2. Post 50. De kosten voor beheer zullen zeker stijgen, maar door de zeer grote inzet van vrijwilligers die 
ook goedkoop inkopen, is het bedrag beperkt gehouden. 
 
3. Posten 1 en 2. Wij hopen voor 2023 weer op een mooie bijdrage omdat u inziet dat ook de kosten voor 
de kerk stijgen.  
 
4. Post 3. Dit is hoog gehouden omdat de ervaring in de kerk van Kockengen is dat er relatief veel 
misintenties zijn. De inkomsten van uitvaarten is wel laag gehouden omdat de afscheidsbijeenkomsten 
steeds minder in de kerk plaatsvinden.   
 

Gebaseerd op bovenstaande financiële informatie hopen wij dat in 2023 de bijdrage aan de Actie 
Kerkbalans (post 1) het niveau van 2020 weer haalt.  
 


