“Geef voor je Kerk” is dit jaar het thema van de Actie Kerkbalans 2019.
U bent lid van onze geloofsgemeenschap en daar zijn we blij om. Als kerk willen we een plek zijn waar
iedereen terecht kan. Om te vieren en rouwen, om rust te vinden en te gedenken. Waar u geïnspireerd
wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar
u kunt ontmoeten. Om dit ook in de toekomst voort te kunnen zetten vragen wij u om een financiële
bijdrage. Zodat we er voor iedereen in Dronten kunnen zijn!
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de
(Oud)katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. De campagne loopt van zaterdag 19 januari tot en
met zaterdag 2 februari, maar u kunt natuurlijk het gehele jaar een donatie doen!
Onze kerk kost ons geld. De erediensten, de activiteiten, verwarming en verlichting, onderhoud,
personeelskosten, pastorale projecten, allemaal kosten ze geld om de kerkdeuren open te houden, en u en
vele anderen welkom te heten.
Geeft u om de kerk, steun ons met een financiële bijdrage. Alle bedragen, groot en klein, helpen. Op
bijgevoegd formulier kunt u aangeven hoeveel u geeft. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor
de mensen om ons heen.
Financiële verantwoording Ludgerus geloofsgemeenschap 2018
Zoals hieronder in het financiële overzicht 2018 staat, sluiten we dit jaar positief af. Noodzakelijke
vervanging van onze kopieermachine en vaatwasmachine hebben we zelf betaald. Door slimmer geld uit te
geven, maar ook door besparingen en de tomeloze inzet van veel vrijwilligers houden we onze kerk levend.
Ook hebben we een groot aantal keren ruimtes in het kerkgebouw kunnen verhuren, wat ons inkomsten
oplevert, het gebouw staat er tenslotte toch. (Toelichting op het overzicht wordt gegeven op de
parochieavond 2019).

Helaas zijn ook een groot aantal trouwe leden van onze kerk ons dit jaar ontvallen. Naast het persoonlijk
verlies en het gemis dat daardoor ontstaat, is dit ook een het verlies van een lid dat onze kerk in financiële
zin levend hield.

De laatste jaren zien wij teruglopende inkomsten uit de Actie Kerkbalans. Een paar jaar geleden brachten
we samen jaarlijks rond de € 100.000,- op, dit is gedaald tot € 59.000 in 2018. Uitvaarten, collectes en
verhuur van kerkruimte vormen een mooie inkomstenbron, maar ook deze zullen minder worden.
Periodiek schenken, fiscaal voordelig
De mogelijkheid om periodieke giften aan een ANBI instelling te doen is door de Belastingdienst
versoepeld. Onze kerk is aangemerkt als ANBI-instelling. De ANBI-status brengt voordelen met zich mee.
Diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling mag het bedrag van zijn schenking of
gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Uw bijdrage aan de
aktie kerkbalans is voor u dus fiscaal aftrekbaar, onder vermelding van ons ANBI nummer: 822345390.1
Van de Budgethouder Dronten
Hierbij ontvangt u naast deze begeleidende brief het formulier voor de Actie Kerkbalans 2019.
Namens de Locatieraad wil ik u allemaal een gezond, gelukkig en een gezegend kerkelijk jaar wensen.
Graag bedank ik de vele vrijwilligers voor hun inzet om onze mooie kerk in stand te houden. Voor 2019
staan ons nieuwe uitdagingen te wachten. Hier hebben wij uw steun hard nodig. Zoals u hebt kunnen lezen
lopen de inkomsten terug, de uitgaven worden echter niet minder. Dit heeft meerdere oorzaken waarvan
de opvallendste is de structurele daling per gezin in de bijdrage in de Actie Kerkbalans. Wij vragen u daarom
gul bij te dragen aan onze Actie Kerkbalans 2019!
De Locatieraad vraagt een minimale bijdrage van € 60,- per jaar voor de Actie Kerkbalans. Hiervoor bent u
voor onze geloofsgemeenschap een actief lid en ontvangt u desgewenst het blad “De Oversteek” in de
brievenbus. Digitale ontvangst van De Oversteek is natuurlijk ook mogelijk, dat is bovendien goedkoper en
beter voor het milieu. Een uitgebreidere toelichting op de financiële administratie wordt door mij op de
parochieavond gegeven. De financiële boekhouding is transparant. Mocht u interesse hebben in de
volledige versie van het jaaroverzicht dan kunt u dat via de mail bij mij opvragen
(budgethouder.ludgerus@parochienorbertus.nl).
Met de opbrengst van de Actie Kerkbalans kunnen wij onze waarde als geloofsgemeenschap voor u en voor
onze omgeving blijvend zichtbaar houden. Samen maken wij het mogelijk om alles wat er in en om onze
kerk gebeurt ook voor de toekomst te bewaren. De locatieraad rekent op uw steun!
Digitaal invullen formulier
Het formulier Actie Kerkbalans 2019 kunt u via onze website digitaal invullen. Voordeel hiervan is dat er
minder kans bestaat op fouten bij het invullen van het formulier en hij goed aankomt bij de budgethouder.
Namens de lokatieraad Dronten,
D.G.C. Teuben
Hartelijk bedankt!

1 Kijk voor meer informatie over de ANBI-regeling op de site van onze kerk en de belastingdienst.

