
 Geef voor je kerk

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen

Totaal Totaal Totaal
Begroot 

2021
Begroot 

2020
Realisatie 

2019

*
Bijdragen parochianen 79.050 99.000 99.345

Opbrengst bezittingen en 
beleggingen 0 -600 -674
Totaal ontvangsten 79.050 98.400 98.671
AF:

Exploitatiekosten gebouwen 16.050 16.450 17.531
Personeelskosten 66.261 56.040 60.323
Kosten eredienst 4.375 4.450 4.702
Kosten pastoraal 4.475 5.125 3.544
Verplichte bijdragen 14.500 11.000 12.371
Beheerkosten 5.425 5.600 4.011
Voorzieningen 2.500 2.500 2.500
Totaal Uitgaven 113.586 101.165 104.982
Tekort/Overschot 34.536 2.765 6.311
Verwacht tekort 2020 20.000

Financieel overzicht van onze deelgemeenschap

*Deze kolom is van vóór corona. Voor 2020 verwachten
we een tekort van ca. € 20.000,--.

Geef Slim 

    Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans is  

    (deels) aftrekbaar voor de belasting.  

    Doet u een periodieke gift? Dan kunt u 

    het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt 

    u van de belastingdienst meer terug. 

    U leest hier alles over op bijgaand 

    informatieblad. 
Petrus en Pauluskerk 

Andreasplein 1 

3144 PL Maassluis 

KerkbalansAPP@goedeherderparochie.nl 

www.appp.nl 

Actie Kerkbalans bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 

T.n.v. DGH-DG HH Andreas, Petrus en Paulus-Maassluis

Deelgemeenschap  
Andreas, Petrus en Paulus



Verantwoord met geld omgaan betekent onder andere dat 

we veel werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. Van 

drukwerk tot schilderwerk, we doen veel zelf.  

Als corona voorbij is, willen we graag dat onze kerk weer 

een plaats is… 

- waar we blije momenten vieren zoals huwelijk of doop, 

- waar we samen delen in droevige momenten zoals bij 

een  uitvaart, 

- waar we samen een kaarsje opsteken bij Maria, 

- waar we God kunnen ontmoeten in vieringen en gebed, 

- waar we omzien naar elkaar, 

- waar we hulp bieden aan medemensen die leven in 

armoede, 

- waar we samen optrekken in geloof met ouderen, 

jongeren, ouders en kinderen. 

Uw financiële bijdrage is meer dan eens nodig om het 

werk van de kerk mogelijk te maken. Doet u ook mee aan 

de actie Kerkbalans? 

Pastoor Charles Duynstee 

Pastor Avin Kunnekkadan, contactpastor voor Maassluis

Kerk zijn 
we samen 
Als kerk zijn we van betekenis in de 
samenleving en zien we naar elkaar 
om. We delen ons geloof in God met 
elkaar. De foto laat een groep 
vrijwilligers zien die meewerkten 
aan het patroonsfeest in 2019. In het 
afgelopen jaar hebben we het 
patroonsfeest moeten missen.  

Toch bouwden we door aan een 
gemeenschap die omziet naar 
elkaar. We hielden op afstand of via 
het internet contact met elkaar. 
Veel berichten gingen langs de 
elektronische weg. Bij een aantal 
parochianen zonder internet 
werden de weekberichten bezorgd. 
Ruimtes in het kerkgebouw kregen 
een likje verf, er werd gewerkt aan

de luchtverversing, er kwam een 
extra uitgave van ‘Kerk aan de 
Waterweg’. Zo organiseerden we 
toch de nodige aandacht voor 
elkaar. 

Dat de inkomsten uit collectes 
enorm zijn teruggelopen mag dan 
geen grote verrassing zijn, maar het 
betekent wel dat we ten opzichte 
van de uitgaven een flink bedrag 
tekort komen.  

Om alle verbindende activiteiten in 
onze deelgemeenschap ook in 2021 
voort te kunnen zetten, doen we 
een dringend beroep op u voor een 
financiële bijdrage.

Kerkzijn is omzien 
naar elkaar 

…daarom 
geef ik voor 
mijn kerk

Foto: Patroonsfeest 2019


