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 Actie kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van 
morgen 
 
De actie Kerkbalans 2021 heeft als thema gekregen: ‘geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
Voor onze Antonius van Padua kerkgemeenschap betekent dit dat onze kerk van morgen er 
alleen kan zijn, als wij ons er vandaag voor inzetten. 
 
U begrijpt dat onze kerk en kerkgemeenschap het in het afgelopen jaar moeilijk heeft gehad. 
De perioden van niet vieren en dus niet bij elkaar kunnen komen door de pandemie heeft ons 
allen sociaal geraakt. Wij hebben als locatieteam ons uiterste best gedaan om het contact met 
U te behouden om U te laten voelen dat wij ook een kerk voor de gemeenschap en de buurt 
willen zijn. Ook dit jaar willen wij er weer voor U zijn en zijn bezig met allerlei plannen voor 
de kerk van vandaag en morgen 
 
Het ontwikkelen van plannen en de uitvoering daarvan vragen veel van onze gemeenschap 
Daarbij is Uw steun, in welke vorm dan ook, heel erg welkom. 
Dit jaar hopen we toch nieuwe bewoners te vinden voor onze pastorie, in ieder geval wordt er 
hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. 
Elke initiatief brengt kosten met zich mee en wij hopen dat U met uw bijdrage ons wilt 
steunen. Op die manier is de Padua kerk niet alleen een huis van God maar meer dan ooit een 
huis van de buurt. 
 
Wij ondervinden al jaren de steun van velen en dat waarderen wij enorm! 
Ook in de periode dat we maar beperkt konden vieren, hebben we gemerkt dat U ons 
financieel steunt, maar het wegvallen van een deel van de inkomsten van het verhuren van 
onze gebouwen heeft een behoorlijk gat geslagen in onze reserves. 
 
De actie kerkbalans is voor onze kerk een van de belangrijkste inkomstenbronnen. 
Nieuwe deelnemers verwelkomen wij graag! 
Aan trouwe donateurs vragen we om te denken aan een afronding naar boven. Wij hebben 
door de pandemie wat in te halen (oa. Verlies van collecte inkomsten, ca 5000€) en het is 
belangrijk dat we ook het komend jaar in financieel opzicht een vitale gemeenschap blijven 
 
Uw gift en de belastingdienst 
Omdat onze kerk(parochie) een ANBI-instelling is, is het mogelijk (een deel van) uw giften 
van uw inkomstenbelasting af te trekken. 
Denk er eens aan uw gift-groot of klein- om te zetten in een periodieke gift. 
Dit is fiscaal gunstig omdat u die gift volledig van uw belastbaar inkomen kan aftrekken. 
Wij kunnen U helpen om de benodigde formulieren in te vullen. 
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 Om U een globaal beeld te schetsen, waar we staan: 
 
Staat van lasten en baten 2020 
Tekort: 14.400 € 
 
Uit:    124.100 In:   109.685 
Gebouw en energie   98.000  kerkbijdrage  16.500 
Pastorale kosten     8.600  collecten  12.000 
Afdrachten bisdom  12.000  verhuur  73.200 
Overige lasten     5.500  overige inkomsten   8.000 
 


