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Aan u de keuze

Open                      Dicht

Voor het voortbestaan van de 

Beltrumse kerk zijn twee dingen 

van belang: vitaliteit en een 

goede financiële basis. Uw 

bijdrage aan de Actie Kerkbalans 

2018 is dan ook belangrijk voor 

het voortbestaan en de toekomst 

van onze kerk.   

Met een groot aantal 
vrijwilligers zit het met de 
vitaliteit van de Beltrumse kerk 
gelukkig nog wel goed. Velen 
voelen zich betrokken en 
zetten zich als vrijwilliger in 
om de kerk vitaal te houden. 

Wat betreft de financiële 
gezondheid is er wel enige 
reden tot zorg. De afgelopen 
jaren zijn we er telkens in 
geslaagd de financiële eindjes 
aan elkaar te knopen. Dat 
lukte door scherp op de kosten 

te letten en dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers.  

Door de afname van het 
aantal diensten in combinatie 
met een terugloop van het 
aantal kerkgangers dalen de 
inkomsten van onder andere 
collectes. Veel vaste kosten 
blijven gelijk. Het komende 
jaar vallen bovendien de 
huurinkomsten van de oude 

pastorie weg. Dat tekort 
moeten we met zijn allen zien 
in te vullen. De belangrijkste 
bron van inkomsten van de 
kerk is de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. We hopen dat we 
weer op uw gulle gift mogen 
rekenen. Uw bijdrage is hard 
nodig om de kerk voor de 
toekomst te behouden. Alvast 
hartelijk dank voor uw gift.

Wie de krant openslaat ziet 
dat nogal wat kerken de laatste 
jaren de deuren hebben moeten 
sluiten. Dit dreigt voor elke 
kerk die de kosten niet langer 
kan dragen. In Beltrum is het 
gelukkig nog niet zover en 
hopelijk komt dat moment er 

ook niet. Dat hebben we zelf in 
de hand. Wij hopen ook dit jaar 
weer op uw gulle gift in de actie 
Kerkbalans. Want zo kunnen 
we de deuren van de Beltrumse 
kerk open houden.   

DIT LATEN WE ONS TOCH NIET GEBEUREN?      Legt u uw formulier 
alvast klaar?

 Samen met deze nieuwsbrief, 
heeft u een formulier ontvangen 
waarop u kunt aangeven wat uw 
bijdrage aan de Beltrumse kerk is 
en op welke manier u die wenst 
te voldoen. Vanaf maandag 28 
januari gaan vrijwilligers op pad 
om de formulieren huis-aan-huis 
weer op te halen. Legt u uw 
ingevulde formulier alvast klaar? 
Hartelijk dank voor uw 
medewerking.

Achtergronden en toelichting bij actie Kerkbalans Beltrum

BERICHT 
Uw bijdrage is belangrijk voor het 
voortbestaan van onze kerk
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Een kleine twee jaar 
geleden kreeg Henk Klein 
Gunnewiek de kerksleutel van 
zijn voorganger Joop 
Wolterinck. Geleidelijk aan 
heeft hij zich het kostersvak 
eigen gemaakt. Het dagelijks 
beheer van de kerk valt onder 
zijn hoede inclusief de 
voorbereidingen van de 
diensten en andere 
activiteiten. “Ho, ho”, 
corrigeert hij meteen. “Dat 

doe ik niet alleen. Dat doe ik 
samen met een aantal 
‘hulpkosters’ die als vrijwilliger 
in toerbeurt ‘dienst’ hebben.” 

Een vitale kerk
“Het is best veel werk”, 

weet hij inmiddels. Het aantal 
vieringen neemt weliswaar 
licht af, maar de overige 
activiteiten nemen juist toe. 
Dat er veel te doen is in onze 
kerk, juicht de koster alleen 

maar toe. “Al die activiteiten 
houden de kerk levend en 
vitaal. De kerk vervult een 
steeds belangrijker rol bij 
sociaal-culturele activiteiten. 
Door de verbouwing is daar 
letterlijk de ruimte voor. ” 

Ook jongeren 
Ook in Beltrum daalt het 

aantal kerkbezoekers. Toch 
valt die daling in Beltrum 
vergeleken met ander kerken 
nog best mee. “Dat mensen en 
met name jongeren niets meer 
met de kerk hebben, geloof ik 
dan ook niet. Toen ik twee jaar 
geleden koster werd, heb ik 
alleen maar positieve reacties 
gehad. Juist ook van jongeren 

Als er één persoon is die weet welke rol de kerk in Beltrum speelt, dan 

is het wel koster Henk Klein Gunnewiek. Maar liefst 250 activiteiten 

telde hij in het afgelopen jaar. “Eucharistievieringen, uitvaarten, 

afscheidsdiensten, dopen, concerten, exposities en vergaderingen. 

Beltrum zonder kerk is gewoon ondenkbaar.”

“De kerk is onmisbaar voor Beltrum”
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die niet tot de regelmatige 
kerkgangers horen. Ze hebben er 
toch wat mee en willen dat de 
Beltrumse kerk blijft. Mensen 
komen bewuster voor bepaalde 
diensten of naar bepaalde 
diensten. Als ik zie hoe druk het 
in de kerk is bij begrafenissen of 
afscheidsvieringen, dan speelt de 
kerk nog wel degelijk een 
belangrijke rol.” 

Voor iedereen
De kerk hoort bij Beltrum 

zoals de carnaval, de kermis, de 
muziek, de school, de sport, 
enzovoort. Bij samen feest vieren, 
en dat kunnen we in Beltrum 
gelukkig goed, hoort ook samen 
belangrijke momenten in het 
leven delen. Bij geboorte, bij een 
huwelijk en ook als we van een 
dierbare afscheid nemen. Er zijn 
veel manieren om dat in te vullen, 
ieder op zijn eigen manier. Daar 
heb ik geen oordeel over. Belang-
rijk is dat de deuren van de kerk 
voor iedereen openstaan. Ook 
buiten de vieringen om. Het zijn 
soms kleine dingen. Zoals de 
mogelijkheid om een kaars op te 
steken in de Mariakapel. Je kunt 
naar binnen gaan voor rust of 
bezinning of om troost te halen. 
Het is mooi dat zoiets kan.” 

Prachtig gebouw
Als molenaar heb ik wat met 

monumentale panden en 
gebouwen. De Beltrumse kerk is 
echt heel mooi en de moeite 
waard om goed te onderhouden. 
Voor Beltrummers is het 
misschien heel gewoon, maar als 
je de reacties van mensen van 

buitenaf hoort, besef je weer hoe 
bijzonder het gebouw is. Kijk 
maar eens goed naar het 
schitterende schilderwerk of de 
prachtige gewelven. Dat in stand 
houden, mag ons als Beltrumse 
gemeenschap best wat waard zijn. 

Samen verantwoordelijk
Henk gaat binnenkort samen 

met een groot aantal andere 
vrijwilligers op pad om de 
formulieren voor de Kerkbalans 
te bezorgen en weer op te halen. 
Het vraagt inzet om de kerk te 
behouden. Van de vrijwilligers, 
maar ook van de gemeenschap 
om samen de kosten te betalen. 
De meeste Beltrummers voelen 
dat gelukkig ook aan. De bijdrage 
is voor het in stand houden van 
de prachtige kerk, maar het is 
ook een waardering voor iedereen 
die zich ervoor inzet en voor de 
rol van de kerk in de Beltrumse 
samenleving. De kerk hoort er in 
gewoon bij. Voor mij is Beltrum 
zonder kerk ondenkbaar.” 

Kerkbalans voor 
iedereen vanaf 21 jaar

Bij het dopen bent u in 
geschreven in het kerkboek en 
daarmee lid van onze 
geloofsgemeenschap. Dit blijft 
zo tot het moment dat u zich 
laat uitschrijven of gaat 
verhuizen, tenzij u aangeeft dat 
u bij onze kerk wilt blijven 
horen. Als Beltrumse 
geloofsgemeenschap zijn we 
samen verantwoordelijk voor 
onze kerk. En dat geldt ook 
voor de financiën. Wij innen 
geen ‘contributie’ maar houden 
de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
Uw bijdrage gebruiken we om 
alle kosten te dekken. Daarvan 
betalen we ook voor elke 
ingeschreven parochiaan een 
afdracht aan het Bisdom. Dit 
geldt dus ook voor studenten 
die uitwonend zijn en voor 
mensen die zijn verhuisd maar 
nog wel lid willen blijven van 
onze kerk. Door deel te nemen 
aan Actie Kerkbalans betaalt u 
ook voor de ‘contributie’ die 
wij moeten afdragen aan het 
Bisdom. Daarom vragen we 
ook jongeren vanaf 21 jaar, ook 
als hij of zij ‘uitwonend’ is, deel 
te nemen aan Kerkbalans.  
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De actie Kerkbalans is de 
belangrijkste inkomstenbron 
voor onze kerk. Met de 
inkomsten kunnen we de kosten 
betalen om letterlijk de deuren 
van de kerk open te houden. In 
2016 bedroegen de kosten ruim 
121.000 euro. De grootste 

kostenposten zijn het gebouw 
en de personeelskosten. 

Naast uw bijdrage aan de 
actie Kerkbalans zijn er 
inkomsten uit collectes, 
bijdragen aan bijzondere 
vieringen en huurinkomsten.  

 

 Wat doen we met uw bijdrage?
!

35%

27%

9%
4%

17%
8%

Personeel Gebouw Erediensten
Pastoraal Afdrachten Bureaukosten

Het voordeel van een periodieke gift:                
u geeft meer, zonder dat het u meer kost.

€150

Reguliere gift

U GEEFT
€ 150

DAT KOST U

€ 150

DE KERK KRIJGT

€ 150
DE KERK KRIJGT

€ 259

BELASTINGDIENST

Periodieke gift

U GEEFT
€ 259

DAT KOST U

€ 150 €109

€259

 
 

Uw giften aan de kerk zijn 
onder bepaalde voorwaarden 
aftrekbaar van uw inkomsten-
belasting. De kerk is namelijk 
door de overheid erkend als een 
ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Hierbij geldt normaal 
een drempel van 1% (minimaal 
€60,-) en een maximum van 10% 
van uw verzamelinkomen. Bij een 
periodieke gift vervalt die 
drempel. Een periodieke gift is 
een gift waarbij u minimaal vijf 
jaar lang jaarlijks eenzelfde 

bedrag schenkt. Dit bedrag mag 
u volledig aftrekken bij uw 
belastingaangifte: de drempel van 
1% en het maximum van 10% 
vervallen. U krijgt daardoor meer 
geld terug van de belastingdienst 
dan bij een gewone gift. Uw 
voordeel kan afhankelijk van uw 
leeftijd en inkomen oplopen tot 
52%. U kunt dit voordeel ten 
goede laten komen aan de kerk 
en zo verhoogt u uw bijdrage, 
zonder dat het u extra geld kost 
(zie onderstaande voorbeeld). 

Zo werkt het
U legt uw periodieke gift vast 

in een schriftelijke overeenkomst 
met de Locatieraad Beltrum. De 
afgelopen jaren hebben al veel 
Beltrummers hiervoor gekozen.  
Wilt u ook gebruik maken van 
deze mogelijkheid of u wilt er 
meer over weten? Neem dan 
contact op met budgethoudster 
Paulien Ribbers (0544 – 48 13 65).   
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