
   

Aktie Kerkbalans 2022:  
Herstel dakkapellen Antonius van Padua kerk 

 

 
 
Interieur van de Antonius van Padua kerk: “ Huis van God, huis van de buurt” 

 
Ieder jaar vraagt de Actie Kerkbalans aandacht voor kerkgemeenschappen en hun 
kerkgebouwen. Het zijn de hoge onderhoudskosten van de kerken die het in stand houden 
daarvan door geloofsgemeenschappen sterk bemoeilijken. 
Op het dak van de Antonius van Padua kerk staan 24 dakkapellen. Al meer dan 100 jaar. Op 
grote hoogte in weer en wind en veelal moeilijk bereikbaar. Dat maakt herstel kostbaar. 
Die dakkapellen zijn nu dringend aan ingrijpend onderhoud toe. De kosten voor herstel van 
een dakkapel zijn hoog: € 18.000. Dit jaar moet de locatie een begin maken met het herstel. 
 

 
 

Uw financiële steun is voor herstel onontbeerlijk. 
 
De Antonius van Padua kerk is toch ook  
het visitekaartje van Uw buurt ! 
 
 
Doet U mee?  
 

 
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening  
NL96INGB0000940356 tnv.  
RK parochie H. Stefanus, locatie Antonius van Padua 
of maak gebruik van bijgevoegde QR-code. 
 
Bij voorbaat Dank ,      Martien Peters, Penningmeester 



begroting 2022 Antonius van Padua locatie 

        

lasten € baten € 

pers. Kosten 5.500 bijdrage parochianen 36.900 

kosten gebouwen 102.260 opbrengst gebouwen 69.000 

kosten vieringen 3.600     

(verplichte) afdrachten 11.340     

beheerskosten 1.650 nadelig saldo 18.450 

totalen 124.350   124.350 
 
 
 
 
 
 
 
Brief van het parochiebestuur van de H. Stefanus parochie 
 
 
Kerkbalans 2022 
Aan bezoekers en sympathisanten van een van de zeven kerken die samen de Parochie 
Heilige Stefanus vormen. 
De pandemie duurt nu al bijna twee jaar. Eerder werden alle kerken gesloten op last van de 
bisschoppen, maar vanaf 1 juni 2020 zijn de kerken weer open: voor bezoek en voor 
vieringen. Meer dan ooit voelen velen de behoefte om een kerk of kapel binnen te lopen, 
even stil te zitten, woorden van gebed spreken en een kaarsje of een lichtje op te steken.  
Onze Parochie is 8 jaar geleden gestart met acht kerkgebouwen: in Nijmegen-West, in Hees, 
in Lindenholt, in Nijmegen-Oost en in Nijmegen-Centrum. Vier jaar geleden werd de 
Bethlehem-kerk in Nijmegen-West aan de eredienst onttrokken wegens een te gering aantal 
kerkgangers op zondagmorgen. De sluiting van een kerkgebouw is dramatisch. Het bestuur 
van onze Parochie wil zoiets liefst voorkomen. Maar dat betekent dat de parochianen niet 
alleen de lasten voor het dagelijkse gebruik en onderhoud van de kerk maar ook de zware 
lasten van het grote onderhoud, zoals schilderwerk, dakreparatie of vernieuwing van 
ventilatie- en warmtesystemen, op zich moeten nemen. 
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor alle zeven kerkgebouwen van de Parochie 
Heilige Stefanus. Twee van de kerkgebouwen zijn rijksmonument en drie kerkgebouwen 
staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Het onderhoud van deze laatste drie 
kerkgebouwen is een zware last voor onze parochie.  
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is bedoeld om alle leden van onze geloofsgemeenschap en 
degenen die het kerkgebouw een warm hart toedragen eraan te herinneren dat een bijdrage 
fundamenteel is voor het voortbestaan.   Andere geloofsgemeenschappen maken ook 
gebruik van onze kerken, zoals de Eritrese gemeenschap van Koptische christenen in 
Nijmegen.  
Wij, als voorzitter en vice-voorzitter van de Parochie H. Stefanus nodigen U uit voor uw 
bijdrage.  De parochie heeft ANBI-status en dus is Uw jaarbijdrage fiscaal aftrekbaar.  
Wij wensen U een Gezegend 2022 toe en wij hopen U te ontmoeten in een van de zeven 
kerken die onze Parochie rijk is,  
 
Mark Buck, vice-voorzitter Parochie H. Stefanus 
Eduard Kimman S.J., pastoor Parochie H. Stefanus.    
 


