
 

 Hoe kunt u uw bijdrage betalen? 

 

1. Door een bedrag over te maken naar rekening: 

     NL45 INGB 0007235992 Parochie H. Maria, Sterre der Zee 

     o.v.v.  Kerkbalans  2022. 

2. Door het bijgevoegde eenmalige machtigingsformulier  

     in te vullen en daarna op te sturen naar de parochie. 

3.  Door gebruik te maken van deze QR-code met uw 

      smartphone. 

 

In de QR-code staat een willekeurig bedrag. 

U kunt dit naar draagkracht aanpassen. 

 

Dit jaar ontvangt u geen overzicht van de inkomsten en uitgaven zoals u dat van ons 

gewend bent. De reden hiervan is dat de jaarrekening over 2020 nog ter controle ligt 

bij onze accountant Koopman&Co. Ondanks dat we geen exacte cijfers kunnen laten 

zien willen wij u vragen om ook dit jaar deel te nemen aan de actie Kerkbalans. Uw 

bijdrage is verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de inkomsten. Als u zich 

afvraagt welk bedrag ik zal overmaken, draaien we liever deze vraag om: welk 

bedrag vindt u nodig, zodat onze parochie in hopelijk goede financiële staat kan 

voortbestaan? Het zal u niet zijn ontgaan dat het aantal parochianen daalt en 

vergrijst. Daarom is elke bijdrage van harte welkom. 

Penningmeester A.A.Brek-Wojtalik 

 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.  

 

 

 

Actie Kerkbalans 2022 
Beste parochianen, 
 

2021 was wéér een Corona-jaar, maar bepaald 

géén kroonjaar… Voor ons allemaal persoonlijk 

was het zwaar, voor onze parochie ook. Naast de 

ongemakken die voor ieder golden, was het ook in 

onze kerken veel stiller. We konden in de kerken 

minder mensen begroeten. Maar tóch … het is 

hartverwarmend om te zien dat met veel minder mensen in de vieringen de 

wekelijkse collecten heel redelijk op peil bleven. Wie er was, gaf duidelijk méér. Die 

betrokkenheid bij de parochie is hopelijk ook een inspiratie voor ál onze parochianen, 

voor ieder die onze parochie-activiteiten een warm hart toedraagt. Vandaar dat de 

parochieraad u in deze Kerkbalans-periode vraagt om het werk van de kerk royaal te 

steunen met een extra gift, eenmalig of periodiek. De activiteiten van de parochie, het 

levensonderhoud van de pastores en het goed onderhouden van de kerkgebouwen, 

ze kosten allemaal geld. En hoe hard onze vrijwilligers ook werken, en hoe zuinig we 

ook stoken... óók bij ons gaat de gasrekening omhoog. 
 

U hoorde misschien in het nieuws al dat alle katholieke 

parochies er financieel slecht voor staan. De kerk van 

Den Helder-Julianadorp is altíjd al een arme parochie 

geweest. Dat is niet erg: geld is geen doel in de kerk. 

Maar het betekent wel dat we weinig vet op de botten 

hebben om in magere jaren tegenvallers op te vangen. 

Het motto van kerkbalans is:  

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.  
Een prachtige én terechte slogan, want de kerk van 

morgen is onze toekomst.  Maar voor ons geldt ook:  geef voor de kerk van vandaag, 

want onze parochie is het waard! 

 

Hartelijk dank voor uw royale bijdrage! 

Uw parochieraad 

 

 

 


