
Hoeveel moet ik geven?
Elk bedrag, groot of klein is van harte welkom. 
Het bisdom Breda hanteert tenminste een bedrag
van € 156 per gezin per jaar (1% van het minimum inkomen).

Raamsdonksveer NL32 RABO 0115 6993 33
Raamsdonk NL34 RABO 0143 0044 09
Geertruidenberg NL54 RABO 0115 6000 94

Hank NL33 RABO 0118 9008 97
Dussen NL81 RABO 0113 0932 25
Woudrichem NL86 0368 7056 92

Meer informatie:
Trudy Frickel
t.frickel@separochie.nl
www.sintelisabethparochie.nl
IBAN: NL 43 RABO 0301 5493 89 t.n.v. Sint Elisabethparochie

Toelichting:
De bijdrage van parochianen is nog 
steeds een belangrijke bron van de 
inkomsten maar nemen wel af
Door de lage rentestanden levert 
het vermogen steeds minder op.
Daardoor loopt het tekort op. 

Door de ANBI-status zijn alle giften 
aan de parochie (deels) aftrekbaar 
voor de belasting. Als u er voor kiest 
uw bijdrage gedurende vijf jaar 
vast te leggen, is het gehele bedrag 
aftrekbaar. Dit hoeft niet meer 
notarieel vastgelegd te worden; u 
kunt een schriftelijke overeenkomst 
opstellen met de parochie.

BEGROTING 2023
 
INKOMSTEN 
Actie Kerkbalans 131.000
Overige bijdragen 50.350
Gebouwen en beleggingen 95.000
Begraafplaatsen 69.750
Nadelig Saldo 127.920
Totaal 474.020
 
UITGAVEN 
Personeel 195.250
Gebouwen 131.210
Begraafplaatsen 31.550
Bisdom 54.000
Afdracht derden 5.200
Beheerskosten 40.060
Programmakosten 16.750
Totaal 474.020
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We laten u niet 
in de kou staan

SINT ELISABETHPAROCHIE



Hoe houden we u op de hoogte?

Al enige tijd werken we met een digitale nieuwsbrief om u te 
informeren over allerlei activiteiten in de parochie.
Omdat we merken dat wat we doen ook met de gelovige 
inhoud te maken heeft is met Kerstmis het eerste nummer 
verschenen van zowel het papieren als digitaal kwartaalblad: 
Elisabeth. Daarin willen we inhoudelijk ingaan op de 
achtergronden van ons geloof in God en kerk zijn en hoe 
dat ons inspireert in ons handelen. Beide zijn te vinden 
op onze website, daar kunt u zich ook aanmelden: www.
sintelisabethparochie.nl.

Een zorgzame gemeenschap

Onze werkgroep Caritas (PCI) en de werkgroep Kerk en 
Samenleving ondersteunen allerlei lokale initiatieven zoals de 
‘wensambulance’, de voedselbank en de kerstpakkettenactie. 
Daarnaast bieden ze individuele hulp aan mensen die het 
moeilijk hebben de financiële eindjes aan elkaar te knopen.     
We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar, een helpende 
hand wanneer het nodig is; dat is het kloppende hart van 
kerk-zijn.

Uw bijdrage is nodig voor het pastorale 
werk, salarissen en onderhoud gebouwen.

SINT ELISABETHPAROCHIE

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel 
gelovigen van grote betekenis. Het is een waardevolle 
plek waar we samen God zoeken, rust en bezinning 
vinden. Een geloofsgemeenschap die naar elkaar 
omziet én het leven met elkaar deelt.

Na een lastige periode staan de deuren van de lokale kerk 
weer wagenwijd open. We hebben na twee jaar weer met 
velen kerstavond gevierd. 

Nu zoeken we wegen om onze kerken open en gastvrij 
toegankelijk te houden. Vanwege de hoge energierekening 
hebben we gezocht naar slimme maatregelen die verder 
gaan dan simpelweg de gaskraan dicht te draaien. We 
willen niemand in de kou laten staan.

Daarom zijn in Hank en Dussen winterkapellen gemaakt 
waardoor we de grote kerk konden verlaten maar 
dichtbij de vieringen ‘warm’ kunnen voortzetten. In 
Raamsdonk zijn we overgestapt op infraroodverwarming 
en in Raamsdonksveer stoken we wel korter maar hoeft 
het niet ijskoud te worden. Ook in Woudrichem en 
Geertruidenberg worden mensen warm onthaald.
Dat is ook een teken van gastvrijheid: Bij Jezus kun je altijd 
terecht.

De aanpassingen hebben natuurlijk geld gekost; uw steun 
blijft nodig, kerk-zijn kost geld.


