September 2019
Kerkbalans 2018 van de parochie H. Petrus, Bergen.
Beste parochianen,
Op de achterzijde vindt u de gegevens betreffende de financiën van de parochie.
Mocht u na het lezen een toelichting willen krijgen, dan kunt u zich tot de
penningmeester wenden.
De financiën van de parochie zijn openbaar voor alle belanghebbenden; de leden van
de parochie en degenen die bijdragen betalen.
Het gaat met onze parochie financieel gezien nog steeds redelijk goed. Vooral doordat
de samenhang en binding goed is. Weliswaar worden sommige inkomsten minder
zoals misintenties maar de inkomsten blijven mooi stabiel door het totaal van de
kerkbijdragen en enkele donaties.
De verbinding in de parochie is goed te ervaren op diverse momenten van de week.
Op zondag voor, tijdens en na de eucharistieviering. Bij een huwelijk en doopviering
wordt de vreugde gedeeld. Maar ook bij begrafenissen en afscheidsvieringen is het
belangrijk om te zien hoe mensen het ‘samen-zijn’ ervaren en elkaar tot steun zijn. Bij
bijzondere diensten is het goed om te merken dat de kerkgebouwen breed inzetbaar
zijn voor verschillende manieren van samen komen.
Dit geldt zeker voor het OCB, het Ontmoeting Centrum Bergen. Het bezoekersaantal
blijft hoog en het gevoel van tevredenheid groot voor alle betrokkenen. De bezetting
door de hele week is erg goed met diverse groepen. Het is de Bergse huiskamer
geworden waar velen bij elkaar komen.
De kosten voor afschrijvingen van gebouwen blijven laag. Alle kerkgebouwen worden
goed onderhouden en zijn een deel van de cultuurgoederen van Bergen.
De Communie en het Vormsel verloopt goed met de begeleiding van de
catechesegroep. Daarnaast vinden vanuit de parochie nog steeds diverse activiteiten
plaats zoals: het gebruik van de Mariakapel als rustruimte en plek om een kaarsje op
te steken, maar ook als mogelijkheid voor opbaren al dan niet gecombineerd met
afscheidsbezoek.
Het O.C.B., parochiecentrum, buurtattenties en ziekenbezoek door de wijkcontactpersonen zijn mooie voorbeelden van het pastoraat in onze parochie.
In 2019 zijn we als kerk op de ingeslagen weg door gegaan met ‘kerk zijn’;
verbindingen maken tussen mensen onderling en tussen mensen en geloof. Het
verhaal van God en Jezus met elkaar delen in liturgische vieringen en door parochieactiviteiten. Zijn voorbeeld uitdragen.
Daarnaast hopen wij ook ruimte te vinden en staan wij open voor nieuwe initiatieven.
Wij hopen een beroep op U te mogen doen om ons daarin te steunen om zo de
verbondenheid met elkaar als parochiegemeenschap te versterken en inhoud te
geven aan ons christelijk geloof.

Voor uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Wij hopen ook in de toekomst op uw steun te mogen blijven rekenen en U te blijven
ontmoeten in onze kerkvoorzieningen.
Het kerkbestuur van de parochie H. Petrus, Bergen

Enkele posten met een groter verschil nader toegelicht:
Energielasten (2017: 24.254,61; 2018 18.188,73):
In 2017 hebben we een nabetaling gehad, waardoor deze toen eenmalig hoger is geweest.
Onderhoud onroerend Goed (2017: 7.207,18; 2018 17.295,51):
In 2018 extra kosten onderhoud Edith Stein kapel.
Subsidie Kapel Heukelom (2017: + 20.039,00; 2018: - 15.252,00):
In 2017 teveel subsidie ontvangen voor de renovatie, het teveel ontvangen bedrag hebben
we in 2018 moeten terugbetalen.
Met name de incidentele subsidie ontvangsten in 2017 en terugbetaling in 2018 veroorzaken
het resultaatsverschil tussen beide jaren. De normale bedrijfsvoering vertoont een nagenoeg
gelijk verloop.

