
Het woord ‘kerk’ roept verschillende gevoelens en 
gedachten op, of u nu parochiaan bent of inwoner van 
de gemeente Hilvarenbeek. Immers, met onze oude, 
vertrouwde kerk is het nodige gebeurd, o.a. door de 
fusie. Samen gaan we nieuwe wegen; met elkaar ook 
nemen we de tijd daaraan te wennen… 

Mogen wij vragen wat ‘kerk’ voor u betekent? 
Is het alleen het beeldbepalende monument in uw dorp 
of ook de plaats waar u getroost wordt bij verdriet?  
Is ‘kerk’ een gemeenschap van mensen die samenkomen 
als er iets te vieren valt? Of veeleer de plaats waar jong 
en oud zoeken naar inspiratie om goed te doen aan 
 anderen, waar God wordt gezocht of gevonden? Op vele 
momenten in het leven komen we de kerk tegen. 

Wat doet onze kerk voor u?
Onze parochie viert met u mee, deelt in uw verdriet, bidt 
met en voor u, denkt mee, zoekt naar nieuwe wegen om 
geloof te delen.

Om levendig te blijven is wel geld nodig. Waarvoor?  
We geven u enkele voorbeelden:

Wist u dat goede kerkmuziek jaarlijks een investering 
vergt van ruim € 30.000,–? 
Als parochie horen wij vaak hoe mooi en verzorgd 
onze vieringen zijn. Inderdaad, we investeren veel tijd, 
moeite én geld in de voorbereiding. 
Wist u dat het bedrag voor lonen en sociale lasten al 
gauw oploopt tot € 170.000,–? 
Onze parochie heeft immers verschillende mensen in 
loondienst.

•

•

Wist u dat onze kerkgebouwen jaarlijks € 70.000,– aan 
onderhoud vragen?
Daarbovenop komen nog de kosten voor verwarming 
en elektra (€ 33.000,–) en verzekeringen (€ 20.000,–).

In 2015 wordt een tekort voorzien van € 22.250,–.  
Niettemin heeft de parochie de stevige opdracht finan-
cieel gezond te worden en te blijven. Daarvan getuigt de 
realistische begroting 2015, die u vindt op onze websites.

 Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is dus onmisbaar. 
Wij gaan uit van een bedrag van € 35,– per persoon 
(boven de 18 jaar) per jaar. Wie meer kan en wil geven, 
nodigen we daartoe van harte uit.  
Alle beetjes extra zijn uitermate welkom! We zijn u 
dankbaar voor uw ondersteuning in de afgelopen jaren. 
Ook in 2015 hopen we op uw bijdrage.

•

Mijn geloof  
sterkt

Mariakapel aan de Vrijthof

Mijn kerk  
ontroert

Viering van het Doopsel: welkom in ons midden!

Mijn kerk viert

Proficiat met jullie huwelijk!               Foto: Roel van Diem fotografie

Uw deelname aan de Actie Kerkbalans doet er toe. Geef met uw hart en uw verstand!



Actie Kerkbalans  2015

Misschien denkt u: mijn steun is niet nodig, want ik heb 
niet zoveel met de Norbertusparochie of met de ‘kerk’. 
Integendeel, het is in ons aller belang dat we de mooie 
middeleeuwse kerken van Diessen en Hilvarenbeek 
in stand houden. Daarvoor zijn het Petrusfonds en de 
Stichting Behoud Sint-Willibrorduskerk Diessen in het 
leven geroepen. U bepaalt zelf of en welk deel er van 
uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans naar deze fondsen 
gaat.

In 2014 is er voor meer 
dan € 200.000,- uitge-
geven aan restauratie van 
de muren van de Petrus-
kerk. Dat was mogelijk 
 dankzij subsidie maar 
vooral met steun van 
Stichting Petrusfonds 
 Hilvarenbeek. Om lekka-
ges te voorkomen worden 

de komende jaren de leien op enkele daken vervangen.

Met de hulp van vrijwilligers gaan we een begin maken 
met de restauratie van de zijaltaren uit 1744, die in zeer 
slechte staat verkeren. Dankzij steun van de Stichting 
Behoud Sint Willibrorduskerk Diessen kan de parochie 
dit cultureel erfgoed bewaren.

De Norbertusparochie kent ook nog het Caritasfonds, 
dat tot doel heeft noodlijdenden in onze omgeving te 
steunen. Uit dit fonds betaalt de parochie ook honder-
den kleine attenties voor zieken en ouderen.  
In 2014 werd uit het Caritasfonds € 6.300,–  gebruikt om 
anderen nabij te zijn. Delen met elkaar is immers een 
goed christelijk gebaar!

Actie Kerkbalans 2015, u doet toch ook mee?

Met de inschrijvingskaart die u ontvangt, kunt u uw 
deelname aan de Actie Kerkbalans bevestigen.  
Bent u de kaart kwijt, heeft u er geen ontvangen of wilt 
u een extra exemplaar?  
Mail ons dan: info@h-norbertus.nl, of bel (013) 504 1215 
(dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur).  
U kunt ook een kaart meenemen uit de parochiekerken 
of deze downloaden via www.h-norbertus.nl of  
www.sintpetrusparochie.nl

Mijn geloof  
inspireert

Uw hulp aan de Stichting Petrusfonds Hilvarenbeek 
en/of de Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk 
 Diessen is broodnodig! Wij geven u de garantie dat 
uw gift alleen wordt gebruikt voor het instandhouden 
van het betreffende kerkgebouw. 

Dat staat ook in de doelstelling van beide stichtingen: 
“om de restauratie, het onderhoud en het behoud van 
het interieur en exterieur te bevorderen”.  
Beide stichtingen zijn ANBI-instellingen. 

Als alles in balans is, is de toekomst verzekerd!

Inspiratieavond: Wie is paus Franciscus? met Stijn Fens

Mijn parochie  
deelt

Ziekenbezoekgroep Van Harte: zorg en aandacht voor elkaar

Mijn geloof  
verbindt

Koffiemoment na de viering: ontmoeten en bijpraten


