
Toelichting
De bijdrage van de parochianen is de belangrijkste bron van inkomsten. Gelukkig zagen 
we in 2021 na vele jaren een daling weer een lichte stijging. 

De rentevergoeding ziet er beter uit dan in 2021, waardoor de post overige opbrengsten 
stijgt.

Aan de uitgavenkant dalen de personeelskosten en de afdracht aan het Bisdom. Bij de 
gebouwen stijgen de energiekosten. De begroting sluit met een klein negatief saldo. 
Met uw hulp kunnen we dat verschil goed maken. Doe dus mee.

Begroting 2022

Hoeveel parochiebijdrage
Elk bedrag, groot of klein, is van harte welkom. Het bisdom van Breda hanteert als  
minimum € 132,-- per gezin per jaar.
 
U kunt dan zonder verdere kosten gebruik maken van de diensten van de kerk voor doop,
communie en vormsel. Voor huwelijk, uitvaart en bijzondere vieringen wordt rekening 
gehouden met uw betalingen van de voorafgaande drie jaren.
Maak vandaag nog uw bijdrage over op nummer NL19 RABO 0145 1030 80
t.n.v. Parochie Heilige Geest.

Belastingaftrek
Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is het gehele bedrag  
aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een  
schriftelijke overeenkomst opstellen met de parochie. 

Meer informatie nodig
Bel gerust naar onze coördinator financiën
Piet Jans (0161-222833) 
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Aandacht voor ons erfgoed

Sinds enkele jaren zijn we een proces 
van parochievernieuwing ingegaan. 
We richten ons op de toekomst en 
zoeken nieuwe wegen. Maar zorgen 
voor de toekomst betekent ook zorg 
voor het heden, zorg voor de 
gebouwen waarin we samenkomen. 
We hebben in onze parochies veel 
moois, waarop we trots mogen zijn. 
Dat is een grote verantwoordelijkheid 
voor de parochiegemeenschappen 
die de afgelopen decennia kleiner zijn 
geworden. We zullen dus keuzes 
moeten maken, afwegen wat belangrijk 
is op korte termijn, of juist op langere 
termijn. 

In Molenschot staat de haan op de 
Annakapel al tijden scheef. Geen 
gezicht. Het lijkt een detail. Maar als die 
haan langer scheef staat, merk je dat hij 
een boodschap afgeeft: Er wordt hier 
niet goed voor het erfgoed gezorgd. 
Dat is een verkeerd signaal. We hebben 
wel degelijk aandacht voor ons erf-
goed. 

In Rijen is de kerktoren in de avond een 
baken in het dorp. De aanlichting van 
de kerk is echter al jaren een zorg. Het 
systeem is verouderd en verbruikt veel 
elektriciteit. Vernieuwing betekent hier 
verduurzaming.

Bestuur en Pastoraal Team
Parochie Heilige Geest

Inspirerende vieringen
In de kerk kunt u elke week even pauze 
nemen. Uitstijgen boven de drukte van 
de dag. Tijd vinden om te bidden voor 
alles wat u bezighoudt. Aangeraakt 
worden door God en uw geloof met 
anderen delen.

Zorgzame gemeenschap
Kerk zijn we samen. We kijken naar 
elkaar om, zorgen voor elkaar. Even 
die bemoedigende schouderklop, dat 
luisterende oor, een helpende hand 
wanneer het nodig is; dat is het 
kloppende hart van kerk-zijn.

Gastvrije kerk
De kerk is voor iedereen. Voor jong 
en oud. Voor wie regelmatig komt en 
voor wie af en toe aanschuift. Voor wie 
zoekende is en voor wie al jarenlang 
gelooft. God kent u zoals u bent en in 
Zijn huis bent u altijd welkom.

Geloof verdiepen
Het vieren van de sacramenten,
lezen uit de Bijbel en het bezinnen op 
belangrijke thema’s: in de kerk kunt u 
God ontmoeten en groeien in geloof. 
Gevoed worden en geïnspireerd raken. 
U gaat verrijkt de week weer in.
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