
Beste parochianen, 
Het nieuwe jaar is nog maar enkele weken oud: alle goeds voor dit jaar. Van harte hopen wij voor u 
dat het jaar ook echt goed begonnen is. Passend in het parochie - jaar sturen wij, samen met ons 
parochieblad Kerk INN Zicht, de brief over de ‘Actie Kerkbalans’, de jaarlijkse oproep van christelijke 
kerken voor een bijdrage voor de kosten van de parochies. Kosten zijn niet de meest ‘attractieve’ 
projecten om hulp voor te vragen, maar wel noodzakelijk. Zoals ieder jaar rond deze tijd, schrijven 
wij u ook nu met de vraag te helpen om samen met vele anderen onze parochies financieel gaande te 
houden, facilitair, en bovenal voor de opbouw van de katholieke gemeenschap in onze regio. 
 
Wij leven in onzekere tijden, als het ware op een breuklijn in de geschiedenis. De goede voornemens 
zijn deels vervlogen, allianties worden verbroken. Dat geldt op zekere hoogte ook voor de kerk. 
Krimp in onze parochies wordt meer zichtbaar. Toch willen wij een missionaire kerk blijven zijn. 
In onze regiokerken vieren wij zoveel als mogelijk de eucharistie. We proberen er te zijn wanneer 
parochianen een beroep op ons doen. Geestelijke en maatschappelijke zorg, die voor het ‘met-elkaar 
in de parochie’ van belang zijn. Vele activiteiten worden gedaan door de ondersteuning van 
vrijwilligers. Daardoor krijgt de parochie ook uitstraling in onze samenleving ter plaatse. 
 
Door uw vrijwillige bijdrage helpt u de parochie de lopende kosten te dekken. Als richtbedrag geldt 
een jaarlijkse bijdrage van €100,- per persoon of gezin; een hoger of lager bedrag is natuurlijk ook 
van harte welkom. Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer (of via de acceptgiro): 

  NL45 INGB 0007235992 Parochie H. Maria, Sterre der Zee o.v.v. Kerkbalans  
 
Wij danken u wederom zeer hartelijk voor uw betrokkenheid bij onze parochie en bij voorbaat voor 
uw deelname aan de actie Kerkbalans. Een hartelijke groet, 
 
Pastoor Ivan Garcia en parochiebestuur 
 
  

R.-K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee 
Parochiecentrum 
Kerkgracht 55 
1782 GK  DEN HELDER 
Telefoon                  0223 - 61 25 50 
E-mail                       rk.denhelder@wolmail.nl                                                           
Geopend:                di en do 09.00 uur tot 11.00 uur 
Website :                www.mariasterrederzee-denhelder.nl 

mailto:rk.denhelder@wolmail.nl


Goed om te weten 
Het is de bedoeling dat onze parochie Maria Sterre der Zee (Den Helder-Julianadorp) met 
ingang van 2020 een andere bestuursvorm krijgt. Om de regionale samenwerking te versterken 
wordt er dan één parochiebestuur gevormd voor Den Helder-Julianadorp, Anna Paulowna, 
Breezand en ’t Zand samen. De parochies blijven in stand als afzonderlijke rechtspersonen en 
blijven financieel onafhankelijk van elkaar, maar er komt één bestuur voor de vier parochies 
samen. Iedere parochie blijft lokaal doen wat lokaal kan. Om dit te regelen komt er in iedere 
parochie een parochieraad. Het bestuur bestaat uit negen leden: twee uit iedere parochie met de 
pastoor als voorzitter. O.a. wegens de bereikbaarheid als eiland, doet Texel (nog) niet mee. De 
praktische samenwerking met Texel blijft in stand. Hopelijk zal deze nieuwe bestuursvorm de 
regionale samenwerking ten goede komen. 
Inkomsten 2018                                                Uitgaven 2018                                   

Kerkbijdragen/kerkbalans parochianen   58.490 Persoonskosten*                            35.254 
Collecten                                                  22.122 Gebouwen**                                  35.321 
Misintenties                                                2.022 Eredienst                                          5.780 
Uitvaarten                                                   7.380 Pastoraal***                                   -2.510 
Huwelijken             1.018 Bijdrage bisdom****                     21.657 
Overige kerkelijke diensten                       1.988 Beheerskosten*****                        5.340 
Opbrengst kaarsen                                      2.779 Voordelig saldo          13.738 
Giften                                                          6.344  
Ontvangen collecten derden                       3.152  
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen  9.213  
Totaal inkomsten                                  114.508 Totaal uitgaven                          100.770 

penningmeester Tess Vermeulen-Wawrzyniak                                                                    
Verklaring van de symbolen:                                                                                                                                   
*  personeel in loondienst (27,6%) pastores (74,9%), vergoedingen aan vrijwilligers (24,5%)                          
**  klein onderhoud, energie, verzekering, huur 
*** kosten parochie bladen, misboekjes min abonnementen parochieblad                                                                     
****  verplichte en vrijwillige bijdragen aan bisdom (12%) (€14.544), solidariteitsfonds parochies  
              3% (3636), Raad van kerken €325 en afdracht derden b.v. missie € 3152                                           
***** o.a administratiekosten, accountantskosten, telefoonkosten 
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