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 Warmond, 13 januari 2023 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen  
 

 

Dagelijks zijn vele vrijwilligers met hart en ziel bezig voor de kerk en de geloofsgemeenschap. Alle 
inspanningen ten spijt lijkt het ons vandaag de dag niet meer te lukken om het geloof ook echt 
staande te houden. En dan heb ik het niet alleen over onze godsdienst, maar ook over het geloof in 
elkaar en in een hoopvolle toekomst. 
 

In een snel veranderende wereld zien we bakens van 
vertrouwen wegvallen, waardoor het telkens lijkt of 
we steeds weer opnieuw moeten beginnen. Maar is 
dat eigenlijk wel zo? Dat ‘steeds weer opnieuw 
beginnen’ is wat we binnen ons christelijke geloof elk 
jaar ook daadwerkelijk doen! In de adventstijd kijken 
we jaarlijks hoopvol uit naar de geboorte van Jezus. 
En hoewel wij het tegenwoordig anders laten lijken, 
Hij werd geboren in een stal. Heel eenvoudig! En 
voor aanbidding en verwondering hebben we dan 
ook geen Hilton nodig. Wat we wel nodig hebben, is 
een plaats waar we God kunnen ontmoeten en 
elkaar kunnen blijven bemoedigen bij onze zoektocht 
door het leven. Onze persoonlijke relatie met Jezus 
zullen we zelf in ons eigen hart moeten 
onderhouden. Maar het onderhoud van de plaats 
waar we dat samen doen, vraagt zowel ons aller 
inzet als ook de nodige financiële middelen.  

 

 

Laten we ons hart in gastvrije eenvoud  openstellen voor de jaarlijkse komst van de Heer. Alleen 
dan kunnen we samen het kloppend hart van onze gemeenschap open houden, en zo met elkaar 
zorgen voor de Sint Matthiaskerk van morgen!  
Mogen we ook dit jaar rekenen op uw vrijgevigheid? 
 

Hans Does, voorzitter Beheercommissie Parochiekern Sint Matthias 
 

 

 
 

 

Actie Kerkbalans 2023 in het kort 
 

Actieperiode : de activiteiten van de Actie Kerkbalans lopen van 14 januari tot 28 januari 2023. 

Berichtgeving : berichtgeving over de Actie wordt vóór 14 januari bij u thuis bezorgd door de Kerkbalans-lopers* 

Antwoordformulier : bij de berichtgeving zit ook het antwoordformulier waarop u uw bijdrage kunt invullen. 

Retour enveloppe : de retour-enveloppe met antwoordformulier wordt vóór 28 januari weer bij u opgehaald.* 

Doel van de Actie : het gaat om de jaarlijkse geldwervingsactie voor onze Warmondse Sint Matthiaskerk.  

Besteding gelden : bedoeld voor het voortbestaan van de Sint Matthiaskerk, als plek van viering en ontmoeting 

Specifieke doelen : 2023: aanbrengen van toiletvoorziening (in kerkportaal) en treffen van isolatiemaatregelen.  

Streefbedrag  : streefbedrag Actie Kerkbalans 2023 is gesteld op € 60.000 (gelijk aan het jaar 2022).  

Deelnemers : wij rekenen op onze grote schare trouwe deelnemers (ruim 500) en op nieuwe deelnemers. 

Toelichting : voor verdere toelichting en financiële verantwoording: leest u dan verder op de achterzijde 

Vragen : heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de Beheercommissie van Sint Matthias. 

Bereikbaarheid : telefonisch via: 071-3010154 of email naar: sintmatthias@parochiesintmaarten.nl  
 

*woont u buiten de bebouwde kom van Warmond, dan komt de brief per post. Aan u het verzoek om de retour-enveloppe dan aan ons terug te sturen. 
 

https://kerkbalans.nl/
mailto:sintmatthias@parochiesintmaarten.nl
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Financiële verantwoording 
 

De vitaliteit van de Sint Matthiaskerk komt vanuit onze vrijwilligers, die zich, individueel of vanuit 
commissies en taakgroepen, met hart en ziel inzetten voor de geloofsgemeenschap, kerkgebouw, 
pastorie, tuin, park en begraafplaats.     
Het vele vrijwilligerswerk in en rond de kerk zorgt voor aanzienlijke kostenbesparingen. Daarnaast 
vergt het kerkelijke gebeuren jaarlijks toch forse uitgaven voor beheer, onderhoud en energie.  
   

 
         

 Uitgaven  Begroting 2023  Prognose 2022  Werkelijk 2021  

 Personeel, pastoraal team, kerkmusici, koren en erediensten € 55.000 € 55.000 € 54.700  

 Onderhoud, energie, verzekeringen, zakelijke lasten van gebouwen € 80.000 € 68.500 € 81.757  

 Afdrachten, informatie, communicatie, administratie € 26.000 € 29.000 € 32.500  

 Totaal jaarlijkse kosten  € 161.000 € 152.500 € 168.957  
         

 

Om uitgaven te kunnen doen zijn er eerst inkomsten nodig. De kerkbijdragen van parochianen en 
donateurs vormen onze belangrijkste inkomstenbron. De omvang van de kerkbijdragen bepalen de 
financiële weerbaarheid van Sint Matthias. Met de ‘thermometer’ bewaken wij door het jaar heen 
onze financiële gezondheid en zien wij doorlopend toe op een effectieve en efficiënte besteding 
van de financiële middelen. Via ons kerkblad en de website houden wij u hiervan op de hoogte.    

 
         

 Inkomsten  Begroting 2023  Prognose 2022  Werkelijk 2021  

 Bijdragen (kerkbijdragen-collectes-stipendia-giften-overige bijdragen) € 71.000 € 71.500 € 69.808  

 Inkomsten begravingen en grafrechten € 22.000 € 28.500 € 27.295  

 Opbrengsten verhuur en beleggingen € 33.000 € 28.500 € 34.665  

 Onttrekking uit algemene reserve (ter dekking van het tekort) € 35.000 € 24.000 € 37.189  

 Totaal jaarlijkse inkomsten € 161.000 € 152.500 € 168.957  

        
 

 
 

 

 

Doet u mee met de Actie?  
 

Met de Actie Kerkbalans (in de tweede helft van 
januari) onderstrepen we ieder jaar het grote 
belang van de financiële ondersteuning door 
onze parochianen en donateurs. 
 

Alleen met uw financiële steun kan Sint Matthias 
overeind blijven. Daarom vragen wij u om het 
bijgaande antwoord-formulier in te vullen en 
deze in de retour-enveloppe mee te geven aan 
de Kerkbalans-loper, die over 2 weken bij u zal 
aanbellen.  
 

Wij rekenen graag wederom op uw steun, zodat 
we het streefbedrag kunnen realiseren. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. 
 

Namens de Beheercommissie 
Ad van Winsen, penningmeester 

 

Parochiekern Sint Matthias 

Thermometer 
 

 

 
 

 

Actie Kerkbalans 2023: 

streefbedrag:  € 60.000 
 
 

Eindresultaat 2022: € 59.811,96 
 

 

Samen houden we 
Sint Matthias vitaal. 

U doet toch ook mee? 
 

NL69 RABO 0367 7026 30 
Parochie St Maarten 

inz Warmond 

 
 

   

 ------- € 60.000 
   

 ----  
   

 -------  € 50.000 
   

 ----  
   

 -------  € 40.000 
   

 ----  
   

 ------- € 30.000 
   

 ----  
   

 -------  € 20.000 
   

 ----  
   

 -------  € 10.000 

   

 
 

 

 
 

 

https://kerkbalans.nl/

