
We willen het mooie culturele erfgoed ook voor het nageslacht 
in stand houden. Het is waardevol voor ons allemaal, dus laten 
we ook allemaal bijdragen aan het onderhoud ervan.

Mag het iets meer zijn?
Als uitgangspunt voor de Actie Kerkbalans hanteren we al jaren 
een minimumbedrag van €35,-- voor alle parochianen boven 
de 18 jaar. Omdat de kosten stijgen en de inkomsten vermin-
deren, durven wij u toch te vragen: “Mag het iets meer zijn?”

Waar gaat het geld naar toe?

Het financieel verslag 2019 en de begroting 2020 kunt u vinden 
op de website:
www.h-norbertus.nl bij: Algemeen -> financiën. 

Caritasfonds Norbertusparochie
Het Caritasfonds wordt ingezet in ‘noodsituaties’. In 2019 werd 
voor ongeveer €25.000,-- aan hulp gegeven. De parochie gaat 
hier heel discreet mee om.

Schenken en nalaten
Kerken zijn ANBI-instellingen. Dat wil zeggen dat giften die u 
schriftelijk kunt aantonen, deels of soms geheel fiscaal aftrek-
baar zijn in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone 
giften geldt een drempel; voor periodieke giften die voor mini-
maal vijf jaar in een overeenkomst zijn vastgelegd, geldt geen 
drempel.

Ook kunt u bij testament regelen dat u na uw overlijden (een 
deel van) uw bezit nalaat aan de parochie. Dat kan met een 
legaat of een erfstelling.

Het mooie is, dat de kerk als 
ANBI-instelling is vrijgesteld 
van erf- en schenkbelasting.  
Zo geeft u ook na uw over-
lijden toekomst aan uw kerk en 
parochie.
Meer informatie hierover kunt  
u krijgen bij de parochie-
administratie of bij een notaris.

Samen delen
‘Hier wordt een huis voor God gebouwd’ is een lied dat we 
zingen in onze kerken. We bouwen aan dat huis als we samen 
zingen en bidden, als we lief en leed delen, als we geloof over-
dragen aan nieuwe generaties en ons dienstbaar maken aan 
het geluk van anderen, als we zorgdragen voor gebouwen en 
organisatie. De vele vrijwilligers in de parochie dragen hieraan 
een steentje bij, maar er is meer voor nodig.

Doet u mee?
Wie vorig jaar heeft bijgedragen aan de Actie Kerkbalans krijgt 
een persoonlijk schrijven met de vraag ons te blijven steunen. 
Voor wie dat niet geldt, liggen achter in de kerk informatie-
brieven met intekenkaarten. Deze kunt u ook vinden op de 
parochiewebsite of opvragen bij het parochiesecretariaat of 
de administratie.

Tot slot...
Indien u vragen of wensen heeft, neem dan gerust contact 
met ons op:
Secretariaat: (013) 5041215 of info@h-norbertus.nl, dinsdag 
tot en met vrijdag van 9.00 - 13.00 uur, Heuvelstraat 1, Diessen.
Administratie: (013) 5052828 of administratie@h-norbertus.nl, 
donderdag 9.00 - 12.00 uur, Petruskerk, ingang achterom via 
de Kapittelstraat.

Januari, een belangrijke maand voor onze 
parochie
Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. 
Voor niet iedereen is de kerk om dezelfde reden waardevol. 
Voor de een gaat het om de vieringen in de kerk, voor de 
ander is het mooie gebouw belangrijk. Onderhoud van de 
 gebouwen en het interieur, alles rond de eredienst, personeel, 
koffie, schoonmaakspullen, verzekeringen, gas, water, licht, 
missionaire en maatschappelijke projecten, zaken die geld 
kosten. We krijgen er geen subsidie voor. 

In het afgelopen jaar vond groot onderhoud aan de kerkhoven plaats

Om dit alles te kunnen verwezenlijken hebben parochies een 
financiële bijdrage van hun parochianen nodig.

Petrusfonds en Willibrordusfonds
Stichting Petrusfonds Hilvarenbeek en Stichting Behoud Sint 
 Willibrorduskerk Diessen beogen restauratie, onderhoud en 
behoud van in- en exterieur van de kerken. Een donatie aan 
een van de stichtingen wordt uitsluitend daaraan besteed. 
Daarvan vindt geen afdracht plaats aan het bisdom. In de 
afgelopen jaren hebben diverse restauratiewerkzaamheden 
aan beide kerken plaatsgevonden.
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