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1. Inleiding 

De wereld verandert. Ook in Groesbeek. De samenleving is nu een samenleving met meerdere 

geloven en ook de beleving van het individuele geloof is anders. De tijd van het Rijke Roomsche 

Leven ligt achter ons een nieuwe uitdaging ligt voor ons.  

Anno 2021-2022 kent de parochie H.H. Cosmas en Damianus een moeilijke tijd. Naast de sterk 

veranderende omgeving kent de parochie anno 2021-2022,  na de fusie in 2014, een organisatorisch, 

financieel en pastoraal zware tijd. Een sterke daling van de parochiebijdragen in de periode 2017-

2020 en pastoraal gezien een parochie die opgebouwd moet worden.  

 

De tijd van meerdere vieringen per dag en dat het aantal kerkbezoekers op zondag hoog was is 

voorbij. Vermindering van de betrokkenheid heeft als gevolg een verlies aan individuele bijdrage aan 

de parochie en geloofsgemeenschap, zowel in materiele als immateriële zin. Een sterk dalend aantal 

vrijwilligers in de periode 2014-2021 en dalende financiële bijdrage door parochianen (2017-2021) 

aan de parochie leidt tot een zwakkere financiële positie. De financiële positie van de parochie staat 

onder druk. Met name de kosten van gebouwen en daaraan gerelateerde kosten drukken op het 

resultaat.  

De parochie Cosmas en Damianus is een fusie parochie ontstaan in 2014 uit de voormalige parochies 

Groesbeek en Sint Antonius.  

De parochie Groesbeek op zich was een parochie die ontstaan is in 1977. In 1976-1977 voerden de 

vier Groesbeekse parochies overleg om te komen tot een parochie.  Uitkomst van het overleg was 

dat er een  fusie kwam van de parochies Cosmas en Damianus (Groesbeek-Dorp), Goddelijk Hart van 

Jezus (De Horst) en Sint Antonius van Padua (Stekkenberg). De parochie St. Antonius besloot 

zelfstandig te blijven. 

 

De parochie Groesbeek heeft samen met het bisdom in 1999 een visie ontwikkelt op de parochie en 

met name het gebruik van de gebouwen. Belangrijkste besluiten waren het onttrekken aan de 

eredienst van de kerk van Sionsheuvel  en het stoppen met reguliere zondagsvieringen in de kerk van 

Goddelijk Hart van Jezus.   De Cosmas en Damianuskerk, daarvan moest de liturgische ruimte worden 

vernieuwd en een mogelijkheid tot dagkerk worden gecreëerd. Naast de herinrichting van de 

liturgische ruimte is het hoogaltaar teruggeplaatst en de glas in lood ramen gerestaureerd. Laatst 

genoemde verbeteringen vloeiden voort uit de wens en giften van parochianen en een 

priesterjubileum. In 2001 wordt de pastorie Cosmas en Damianus  een pastoraal centrum waarin een 

woning voor de pastoor, werkruimten voor priester / pastoraal werkenden en vergaderruimten 

worden gerealiseerd.  Een en ander is gerealiseerd in de periode 2001 – 2010. In 2021 is de kerk van 

het Goddelijk Hart van Jezus aan de eredienst onttrokken.  

 

De huidige (financiële) situatie die januari 2021 duidelijk is geworden zorgt er voor dat er 

maatregelen genomen moeten worden om voorwaarden te scheppen om de geloofsgemeenschap, 

die we als parochie willen zijn, voor de toekomst veilig te stellen en ook te kunnen doorgeven. Door 

de hoge kosten verbonden aan het in stand houden van (kerk)gebouwen valt er niet aan te komen 

om gebouwen te sluiten en of her te bestemmen om de parochie een financieel gezonde basis voor 

de toekomst te bieden. Het vraagt zakelijk denken in een kerkelijke context. Verhuurde panden 

dienen voldoende rendement met zich mee te brengen en de kerkelijke gebouwen moeten naar 

kerkelijke context voldoende te worden gebruikt en naar zakelijk denken niet teveel de exploitatie 

drukken. 
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Criteria voor het verantwoord kunnen openhouden cq in stand houden van een kerk / verhuurd 

gebouw zijn met name:  

 

1. Voldoende opbrengst van de jaarlijkse kerkbijdrage (Kerkbalans) en eventuele overige geldelijke 

inkomsten vanuit de betreffende geloofsgemeenschap in verhouding tot de kosten van 

instandhouding en exploitatie van de kerk (o.a. kosten van vieringen). Voldoende rendement 

wanneer een gebouw is verhuurd.  

 

2. De aanwezigheid van een vitale geloofsgemeenschap die de kerk voldoende gebruikt is een 

voorwaarde. Dit uit zich in (objectief meetbare) gegevens zoals het kerkbezoek van 

weekendvieringen en overige vieringen, het aantal actieve vrijwilligers en de aard en omvang van 

hun inzet, de mogelijkheden voor goede vieringen (beschikbaarheid van koren, organist, misdienaars, 

koster e.d.).  

 

3. Mocht een kerk gesloten worden, dan kan de mogelijkheid onderzocht worden om in die 

geloofsgemeenschap een andere ruimte te vinden voor een eucharistieviering. Tevens wordt dan 

indien mogelijk een permanente kapel ingericht, die dagelijks geopend is. 

 

Met dit als uitgangspunt heeft het bestuur voorliggende notitie opgesteld om richting te geven aan 

een gebouwenplan. Wij willen de parochianen de gelegenheid geven om met ons mee te denken 

over de komende besluitvorming. Het bisdom, de bisschop, neemt na raadpleging van de commissie 

van beheer en de raad voor economische aangelegenheden, uiteindelijk de finale beslissing.  

 

Dit proces zal niet gemakkelijk zijn en veel van de parochianen vragen. Laten we vooral hoopvol zijn 

en bidden om zo te werken aan een vitale parochie. Een parochie die ook in de toekomst voor velen 

een plaats mag zijn voor inspiratie en vorming, werkend aan verbondenheid. Een parochie die 

dienstbaar mag en kan  zijn aan de gemeenschap van Groesbeek.  

 

Moge de martelaren Cosmas en Damianus, de Heilige Sint Antonius en de Heilige Gerardus Majella 

ons hierbij inspireren.   
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2. Pastorale overwegingen 

 

Het is de missie van onze parochie om de blijde boodschap van Jezus Christus over te brengen tot 

welzijn van de hele gemeenschap van Groesbeek. Het gaat daarbij om de boodschap van liefde tot 

God en de naasten, vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Wij doen dit vanuit de 

rooms-katholieke traditie en mede geïnspireerd door heiligen, zoals Maria, Antonius, Gerardus 

Majella, Cosmas en Damianus. Wij willen een gastvrije en open parochie zijn, die haar ogen open 

heeft voor de noden van deze tijd. 

Om deze missie op goede wijze gestalte te kunnen blijven geven in vieringen, catechese, diaconie en 

gemeenschapsopbouw, is een gezonde financiële basis nodig.  

Die financiële basis is de afgelopen jaren flink verzwakt, zoals de cijfers in dit gebouwenplan duidelijk 

maken: lagere inkomsten en hogere uitgaven, een negatieve exploitatie en een krimpend vermogen.  

Tevens zien we een afname van het aantal parochianen dat deelneemt aan zondagse vieringen, 

kerkelijke uitvaarten, sacramenten, werkgroepen en activiteiten. Ook is er sprake van een afname 

van betrokkenheid van de jongere generaties.  

Door deze afname van de kerkelijke betrokkenheid en de ongunstige financiële situatie is het helaas 

nodig om opnieuw gebouwen af te stoten. Dat is een pijnlijk besluit om te nemen, maar het is nog 

veel pijnlijker voor alle parochianen die vaak al tientallen jaren betrokken zijn bij de kerk en 

financieel hebben bijgedragen. Ook liggen er veel herinneringen: doop van de kinderen, eerste 

communie, vormsel, huwelijk, biecht, uitvaart, eucharistievieringen, lof, gebedsvieringen, woord- en 

communievieringen. 

Hoe pijnlijk dit besluit ook is: het uitdragen en overdragen van ons geloof is niet alleen afhankelijk 

van gebouwen. En wat het overdragen betreft: we zijn hoopvol ten aanzien van nieuwe 

ontwikkelingen, zoals het familiepastoraat. 

Het komt in deze moeilijke situatie aan op vertrouwen, vertrouwen op de Heer en in elkaar. We 

houden elkaar gaande door het perspectief van Gods rijk op aarde. Onze geloofsgemeenschap heeft 

nog steeds veel te bieden, op gelovig en sociaal gebied. Lief en leed delen we met elkaar.  

Als gelovigen mogen we erop vertrouwen dat de levende Jezus Christus bij ons is, ook als wij het 

moeilijk hebben. Zoals aan het eind van het Matteüs-evangelie staat: 

“Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28, 20).  
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3. Procedure beschrijving 

Om te komen tot een gedragen gebouwenplan, waarin de toekomstige functies en bestemmingen 
van de kerkgebouwen en andere parochiële gebouwen worden aangegeven is het van groot belang 
een goede werkbare procedure met elkaar af te spreken. Deze procedure bestaat uit drie fases. 
 

Fase Tussenstap Tijdspad 

1. Ontwikkelen 
gebouwenplan 

Inventarisering en 
weging kerken 

2021 

 Formulering van de 
eerste oriëntatie van het 
conceptplan 

2e helft 2021 

2. Vaststelling 
gebouwenplan 

Bespreking conceptplan 
in parochiebestuur 

Maart-Juni 2022 

 Bespreking conceptplan 
in parochiebestuur 2e 
keer 

Augustus -Sep 2022 

 Communicatie naar 
parochianen door 
parochiebestuur 

Een aantal avonden plannen 
om het plan te bespreken in 
de gemeenschappen 

 Vaststellen 
gebouwenplan 

In de vergadering van 20-10-
2022 stelt het 
parochiebestuur het plan vast 
en vraagt de bisschop om 
toestemming voor de 
uitvoering na informatie aan 
parochie  

 Communicatie over 
definitief besluit aan 
parochianen door 
parochiebestuur 

via de website, parochieblad 
en lokale pers 
8-11-2022 

3. Uitvoering 
gebouwenplan 

Bisschop besluit op 
verzoek van pastoor en 
parochiebestuur over het 
sluiten van 
kerkgebouwen 

 

 Communicatie naar 
parochianen door 
parochiebestuur 

besluit van de bisschop 
bespreken met parochianen 

 Pastorale begeleiding 
sluiting kerken 

Pastoor en pastoraal team 
dragen zorg voor een goede 
pastorale begeleiding van de 
parochianen waarvan de kerk 
wordt gesloten.  

 Zorg voor een goede 
(her)bestemming van de 
parochiële goederen 

Vanaf datum decreet besluit 
bisschop 
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4. Gebouweninventarisatie  

4.1 Parochiekerk Cosmas en Damianus 

De kerk is gebouwd in 1922.  
 
4.1.1 Technische staat kerk 

De kerk verkeert over het geheel genomen in goede conditie. In 2009-2010 heeft de liturgische 
ruimte van de kerk een laatste restauratie ondergaan. Daarna is regulier onderhoud uitgevoerd. In 
2022 zal met subsidie van de provincie Gelderland de dakconstructie worden gerenoveerd.  
De glas in lood ramen – sacramenten en Cosmas en Damianus – zijn in 2006 gerestaureerd.  
 
De liturgische ruimte is in 2009 geheel gerenoveerd en het hoogaltaar is teruggeplaatst.  
 
In 2013 is het beeld van Willibrord gerestaureerd en terug geplaatst. 
 
In de periode 2019-2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden om de dakconstructie te renoveren, 
voor de helft gefinancierd door subsidie provincie Gelderland en door gebruik te maken van de 
financiële middelen welke vrijkomen door de verkoop van de kerk van het Goddelijk Hart van Jezus. 
 
Benodigde investeringen korte en lange termijn 
 

Periode Bedrag exclusief BTW 

Korte termijn < 2 jaar € 10.000 

Middel lange/ lange termijn 3-6 jaar - 

 
 
4.1.2 Monumentale en historische betekenis 

Het kerkgebouw is een gemeentelelijk monument.  
 
Kruiswegstaties, vervaardigt door het atelier Joseph Geefs Antwerpen, 1877. In kleur gezet in 1902, 
in 1997 gerestaureerd. 
Houten beelden o.a. Cosmas en Damianus, H. Antonius van Padua, St. Jozef -  J. Beuijssen Boxmeer 
1849 
Houten beelden (grijs  geschilderd), v Bokhoven en Jonkers, 1922  
Glas in Lood ramen, Octave van Nispen tot Pannerden, 1955 
Glas in lood ramen orgelgalerij, Heinz van Teeseling, 1956 
Sacramenten en Cosmas en Damianus, Heinz van Teeseling, 1951-1952, gerestaureerd 2006-2008 
Hoogaltaar, 1922, Augustinus Arnoldus van Os, gerestaureerd in 2009 
 
 
4.1.3 Overige gegevens 

 

Herbouwwaarde kerk € 12.859.900 

Herbouwwaarde hoofdorgel, Pels Alkmaar, 1922, € 665.200 

Herbouwwaarde koororgel, Reijnen Roermond, 1994,  € 310.500 

 
Aantal zitplaatsen 350 tot 650. Ruimte voor 1000 stoelen. 
Aantal zitplaatsen dagkerk 72. 
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4.2 Sint Antoniuskerk  

4.2.1 Technische staat kerk 

De kerk verkeert over het algemeen in een redelijke staat. 
 
Onderhoudswerkzaamheden laatst jaren: 
De kerk is voor het laatst geschilderd in 1995.  
Glas in lood ramen zijn in 1995 hersteld. 
Een deel van de zinken goten is vervangen in 1998.  
Herstel toren en bijkomende werkzaamheden onder andere riolering in 2001. 
In 2009 herstel dakconstructies en pannendak. 
 
Benodigde investeringen korte en lange termijn 
 

Periode Bedrag exclusief BTW 

Korte termijn < 2 jaar € 42.000 

Middel lange/ lange termijn 3-6 jaar € 21.000 

 
 
4.2.2 Monumentale en historische betekenis 

 

De kerk is een gemeentelijk monument. 

 

Monumentale stukken zijn niet aanwezig.  

 

Objecten met historische betekenis: 

- Het Maria Drieluik met iconen de lege eikenhouten drieluik gemaakt in 1994. In 2004 is het gevuld 

met iconen en op 1 mei gewijd. Bij dit drieluik staan 19e eeuwse kandelaars. 

- Het Sint Jozef orgel gebouwd in 1932 en gewijd op 26 mei 1932 in de kapel Dekkerswald. In 1990 

vanuit Valkenswaard naar Breedeweg verhuisd en door vrijwilligers gemonteerd.  

- Glas en loodramen uit 1949 in de muren van de abscis en muur zangzolder. 

- Wandkleed uit 1949 vervaardigd door A.W. Stadelmaier uit NIjmegen. 

- Geschonken Madonnabeeld uit 1965 eikenhout dat meer dan 500 jaar oud.  

- De Heilige icoon van de Deesis en van de patroonheiligen Cosmas en Damianus aangebracht op 

muur in de abscis in 1973.  

- Kerstbeeldengroep in 1987 vervaardigd uit lindehout en gemaakt door Joseph Gantevoort uit 

Pfalzdorf bij Goch. 

 
4.2.3 Overige gegevens 

Herbouwwaarde kerk  € 6.683.500 

Herbouwwaarde Hoofdorgel € 437.200 

herbouwwaarde Koororgel € 199.800 

 

Aantal zitplaatsen 529. 
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4.3 Pastoraal Centrum / woning pastoor 

Het pastoraal centrum / woning pastoor is een gemeentelijk monument. 

Herbouwwaarde € 1.919.300 

WOZ waarde € 400.000 

4.4 Verhuurd onroerend goed 

 

De parochie heeft een drietal panden in de verhuur: 

- Zevenheuvelenweg 2 

- St Antoniusweg2 , voormalige pastorie St Antonius (gemeentelijk monument) 

- Verenigingsgebouw De Sleutel 

 

 Pand A Pand B Pand C 

Herbouwwaarde € 409.600 € 729.000 € 3.098.400 

WOZ waarde € 340.000 € 390.000 € 570.000 

 

Over 2020 waren de opbrengsten van de verhuurde panden € 26.985. 

De lasten over dezelfde periode bedroegen € 30.609. 

Een negatief rendement van € 3.624. 

 

 

4.5 Overige eigendom 

 

De parochie bezit naast de voormalige pastorie St Antonius een perceel grond, bekend als GB K00 

M773, groot 1410 m2. De grond was oorspronkelijk bestemd voor de uitbreiding van het kerkhof.  

 

Gezien het aantal begrafenissen en ruimte op het kerkhof kan de parochie er van uitgaan  dat deze 

grond niet nodig is als kerkhof. Verder onderzoek zal een mogelijk andere bestemming voor deze 

grond moeten opleveren in de toekomst. 

Waardering: € 1 
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5. Financiën 

5.1 Algemeen 

De financiële situatie van de parochie Cosmas en Damianus is sinds de ontstaan datum d.d. 1-12014 

minder geworden. Zeker in de periode 2017 tot heden is er een sprake van een ongezonde situatie. 

 

In onderstaande tabel het exploitatieresultaat gedurende periode 2014-2020. 

Voor een gedetailleerde verantwoording van het exploitatieresultaat, zie bijlage 1. 

 

 

2014 -€ 10.718 

2015 € 6.049 

2016 -€ 9.752 

2017 -€ 18.639 

2018 -€ 130.078 

2019 -€ 140.764 

2020 -€ 153.951 

2021 -€ 76.421 (-€ 134.249) 

 

5.2 Geefgedrag per geloofsgemeenschap 

De betrokkenheid van de parochianen komt tot uitdrukking in deelname aan het parochieleven en 

(geef)gedrag. 

Parochiebijdrage 

 Sint Antonius Cosmas en Damianus 

2013 € 17.716  € 84.299  

2014 € 17.278  € 84.359  

2015 € 16.991  € 82.954  

2016 €15.120 € 75.784  

2017 € 15.151 € 69.019  

2018 € 12.582 € 57.317  

2019 € 12.698  € 51.364  

2020 € 10.906  € 47.892  

2021 € 9.789 € 48.883 
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5.3 Betrokkenheid parochianen 

 

Doop 

 

 Sint Antonius Cosmas en Damianus 

2014 6 50 

2015 2 42 

2016 3 24 

2017 1 15 

2018 3 13 

2019 2 11 

2020 1 0 

2021 1 15 

 

 

Communie 

 

Binnen de parochie zijn gedetailleerde gegevens aanwezig 

2014 57  

2015 79  

2016 60  

2017 61  

2018 47  

2019 30  

2020 0  

2021 25  
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Vormsel 

 

Binnen de parochie zijn gedetailleerde gegevens aanwezig 

2014 71  

2015 51  

2016 44  

2017 37  

2018 24  

2019 19  

2020 8  

2021 19  

 

 

Huwelijk 

 

 Sint Antonius Cosmas en Damianus 

2014 1 5 

2015 1 1 

2016 0 5 

2017 0 3 

2018 2 2 

2019 0 2 

2020 0 1 

2021 0 1 
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Uitvaart  (uitvaarten kerkelijk) 

 

 Sint Antonius Cosmas en Damianus 

2014 8 89 

2015 9 64 

2016 13 54 

2017 13 37 

2018 11 36 

2019 6 27 

2020 1 13 

2021 2 23 
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6 Canoniek recht  
 
Het bestuur dient het Canoniek Recht te volgen. De diocesane bisschoppen van de bisdommen van 
de Rooms-Katholieke Kerkprovincie van Nederland hebben voor de parochiebesturen een 
‘Reglement van bestuur’ van een parochie uitgegeven waarin de regels zijn beschreven waaraan het 
parochiebestuur dient te houden.   
 

Het volledige reglement is terug te vinden: 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/08/reglement_bestuur_parochie_3.pdf 

Voor met name het onderwerp Gebouwen is artikel 8 van belang. Het parochiebestuur dient voor 

alle mutatie en of bezwaringen vooraf toestemming een bisschoppelijke machtiging te vragen. Het 

zelfde geldt voor werkzaamheden waarbij een bedrag van hoger dan € 5.000 gemoeid gaat.  

 

Daar waar de parochie mutaties voorziet in kerkelijke gebouwen dient het parochiebestuur minimaal 

tweemaal de parochianen te informeren en raadplegen.  

 

 

  

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/08/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
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7.  Conclusie en keuzes voor de toekomst  
 
Op basis van analyse van de gegevens die in en bij dit gebouwenplan verzameld zijn, trekken wij de 

volgende conclusies:  

 

- Onze parochie kent nog twee geloofsgemeenschappen (kerktorens) die zich nog beide redelijk tot 

voldoende vitaal voelen, met verschillende activiteiten en veel toegewijde vrijwilligers. Zij willen 

hun lokale kerk niet graag kwijtraken, maar zijn niet echt positief over de toekomst.  

 

- Zij zien de realiteit van het sterk afgenomen betrokkenheid op het vlak van kerkelijke participatie, 

zoals kerkbezoek , deelname sacramenten, geefgedrag (bijdragen van de parochianen), de 

terugloop en vergrijzing van het vrijwilligersbestand, etc.  

 

 - De parochie kende in de afgelopen jaren en minder positieve financiële tijd, na de jaren 2017 

daalde de bijdrage van de parochianen sterk en ook de Corona-tijd drukte een stempel op de 

financiën. 

Door de afnemende inkomsten uit bijdragen van parochianen en sterk fluctuerende 

beleggingsresultaten en renteopbrengsten komt het financiële resultaat  steeds meer onder druk 

te staan.  

 

- Onze kerkgebouwen verkeren alle in een goede tot redelijk goede staat, echter 

onderhoudsprogramma’s voor twee kerken zijn financieel niet uitvoerbaar op middellange termijn. 

Daarnaast zijn gezien het feitelijk gebruik twee kerken te duur.  

 

- Enkele verhuurde gebouwen zijn in relatie tot het rendement te duur en veroorzaken structurele 

exploitatietekorten.  

 

Slotconclusie  

Samengevat concluderen wij dat naar de toekomst gezien het openhouden van twee 

kerkgebouwen niet verantwoord is. Wij zullen geen andere keus hebben voor een gezonde en 

levendige parochie welke toekomstbestendig is een  van onze kerken aan de eredienst te 

onttrekken en te gaan herbestemmen.  

 

Het bestuur is voornemens de St Antoniuskerk aan de eredienst te onttrekken na toestemming van 

de bisschop. 

Gezien de bouwkundige relatie welke aanwezig is tussen kerk en pastorie en gezien het mindere 

rendement op de verhuurde pastorie is het bestuur voornemens de pastorie te betrekken bij de 

eerder genoemde herbestemming van kerk/pastorie. 

 

De parochie heeft als verhuurd pand ook het verenigingsgebouw De Sleutel in bezit welke met 

hypotheek is bezwaard.  Gezien het lage rendement, de afgelopen huurovereenkomst (2020) en 

aanwezige hypotheek is het parochiebestuur voornemens het verenigingsgebouw te verkopen. De 

parochie zal eerst in overleg  gaan de gemeente Berg en Dal over aankoop van het pand.. 

De grond welke de parochie in bezit heeft aan de St Antoniusweg, ooit bedoelt voor uitbreiding 

van het kerkhof, zal voor de beoogde bestemming niet nodig zijn. Als parochie mag er geen 

ontwikkeling in onroerend goed plaatsvinden en derhalve zal de grond worden verkocht wanneer 
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liquiditeit / rendement dit zinvol is.  

 

 



Bijlage 1 Financiële ontwikkeling 2014-2020 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Opbrengsten        

Bijdragen parochianen € 238.090 € 227.535 € 208.727 € 183.719 € 163.050 € 131.815 € 108.067 

Opbrengst uit bezittingen € 98.725 € 103.837 € 89.154 € 99.022 € 115.426 € 119.094 € 124.039 

Functionele inkomsten      € 1.750 € 2.042 

Incidentele baten € 350 € 654 € 425 € 36.177 € 407   

Begraafplaats baten € 48.138 € 48.562 € 47.389 € 46.154 € 46.012   

Totaal opbrengsten € 385.303 € 380.588 € 345.695 € 365.072 € 324.895 € 252.659 € 234.148 

        

Lasten        

Persoonskosten € 131.441 € 122.912 € 116.246 € 136.221 € 142.905 € 139.301 € 131.327 

Kerkelijke gebouwen € 120.792 € 117.796 € 119.979 € 115.889 € 161.380 € 174.503 € 179.276 

Overige kerkelijke goederen € 13.485 € 13.825 € 13.832 € 13.883    

Rentelasten € 1.736 € 1.986 € 2.138 € 2.083 € 1.895 € 1.754 € 1.586 

Beleggingen onroerend goed € 2.846 € 2.566 € 2.666 € 2.031    

Kosten begraafplaats € 17.375 € 8.538 € 10.562 € 7.354    

Kosten eredienst € 30.969 € 27.017 € 24.164 € 25.958 € 26.611 € 19.024 € 14.111 

Kosten pastoraat € 4.217 € 5.047 € 3.850 € 6.427 € 2.301 € 5.315 € 9.156 

Verplichte en vrijwillige bijdragen € 43.158 € 46.648 € 37.665 € 45.193 € 47.336 € 36.531 € 33.048 

Beheerskosten € 18.973 € 16.834 € 12.776 € 17.158 € 15.622 € 12.981 € 19.595 

Incidentele lasten € 9.293 € 9.384 € 9.431 € 9.431  € 3.925  
Totaal  € 394.285 € 372.553 € 353.309 € 381.628 € 398.050 € 393.334 € 388.099 

        

                

Exploitatiesaldo -€ 10.718 € 6.049 -€ 9.752 -€ 18.639 -€ 130.078 -€ 140.764 -€ 153.951 

        



1 
 

Bijlage 2 Bijdrage parochianen 2014 – 2020 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

          

Kerkbijdragen € 101.636,75 € 99.945,45 € 91.305,50 € 84.169,97 € 69.899,00 € 64.062,00 € 60.467,00 

Collecten eigen kerk € 52.274,14 € 42.704,93 € 40.866,70 € 31.693,29 € 27.080,00 € 21.761,00 € 9.262,00 

Stipendia € 9.822,56 € 8.986,50 € 6.399,00 € 7.326,00 € 6.912,00 € 4.511,00 € 2.722,00 

Huwelijken € 3.112,50 € 1.810,00 € 2.820,00 € 1.790,00 € 1.265,00 € 720,00  
Uitvaarten € 41.750,00 € 45.050,00 € 41.750,00 € 32.700,00 € 32.260,00 € 18.800,00 € 21.150,00 

Overige vieringen € 3.200,00 € 3.430,00 € 2.880,00 € 2.685,00 € 1.925,00 € 1.540,00  
Misboekjes € 87,12 € 103,03 € 92,20 € 81,85 € 101,00   

Offerblokken/kaarsen € 6.948,52 € 5.834,61 € 3.847,95 € 4.268,75 € 3.443,00 € 2.477,00 € 1.253,00 

Giften € 341,40 € 2.500,00 € 1.450,00 € 125,00 € 400,00 € 90,00 € 220,00 

Acties        

overige bijdragen € 8.541,02 € 8.232,27 € 10.067,25 € 10.785,86 € 9.762,00 € 10.018,00 € 11.959,00 

ontvangen collecten derden € 10.376,17 € 8.937,94 € 7.248,39 € 8.093,09 € 6.002,00 € 7.835,00 € 1.034,00 

 € 238.090,18 € 227.534,73 € 208.726,99 € 183.718,81 € 159.049,00 € 131.814,00 € 108.067,00 
 


