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Beste parochianen en buurtgenoten van de Antonius van Padua kerk. 
 
De actie Kerkbalans is al van start gegaan met eenzelfde thema als het afgelopen jaar:  geef 
vandaag voor de kerk van morgen. 
Wij vragen U om een financiële bijdrage, zodat wij ook in 2023 kunnen doen waar we als 
kerk voor staan. 
Het thema van de actie Kerkbalans is toekomstgericht en aan die toekomst hebben wij in het 
afgelopen jaar hard gewerkt. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar 
elkaar omzien. 
Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
 
Meer dan ooit doen wij een dringend beroep op U, want wij ervaren hetzelfde als U: de kosten 
zijn enorm gestegen en met name de energiekosten. 
Dat laat zich duidelijk zien in de begroting van dit jaar. 
 
inkomsten  uitgaven  
Bijdrage 
parochianen 

47.400 Kosten gebouwen 112.000 

Opbrengst uit 
verhuur gebouwen 

82.000 Personele kosten 13.500 

  Kosten eredienst, 
pastoraat, bisdom 

12.000 

tekort 8.100 Uitgaven totaal 137.500 
    
 
De kosten van de gebouwen worden voor 60% bepaald door de verdrievoudigde energieprijs. 
En dan hebben we het nog niet over groot onderhoud: dat zit er dit jaar echt niet in, ook al zijn 
er dringende zaken die aangepakt moeten worden. 
 
Wij hebben dus uw steun hard nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële 
bijdrage van U is echt noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Daarom kloppen we ook ieder jaar bij U aan om een bijdrage te vragen. 
 
U ontvangt daarom ook deze brief met het verzoek om bij te dragen. 
We hopen dat we weer op U mogen rekenen! 
Dankzij Uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar parochianen en 
buurtgenoten Zorgen voor vreemden, armen en vergeten mensen. Een hoopvol perspectief 
ontwikkelen voor hen die daarnaar hunkeren en plannen maken voor de toekomst 



www.avpnijmegen.nl 

Wij hopen met de hulp van U dit jaar door de energiecrisis te komen, zodat wij kunnen 
blijven zeggen: wij willen een huis zijn van God en een huis voor de buurt 
	
	
Doet U mee? 
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL96INGB0000940356 tnv. RK parochie H. 
Stefanus, locatie Antonius van Padua 
Of op bankrekening NL08ABNA0418667160 tnv. RK parochie H. Stefanus, locatie Antonius 
van Padua 
Of maak gebruik van onderstaande QR-code 
  
	
	  

 


