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Beste medeparochianen, 

Van harte een gezegend 2016 toegewenst! 
Afgelopen jaar ontving u bij deze brief een 
enquêteformulier. De respons daarop was heel 
groot. Heel veel dank daarvoor. Uw antwoorden 
en ook de gesprekken die zijn gevoerd hebben 
geleid tot een rapport waar we trots op zijn. Het 
pastoraal team heeft nu het voortouw om er een 
vervolg aan te geven. Er zit veel vitaliteit in onze 
parochie en in de locaties.  

Durven behouden 

Er zijn veel veranderingen gaande in onze kerk. 

Daar zijn allerlei redenen voor te geven. Voor ons 

is belangrijk dat we opnieuw worden uitgedaagd 

om na te denken waarom het geloof voor ons 

belangrijk is en waarom het ertoe doet om samen 

te geloven. Waarom is het belangrijk dat onze 

geloofsgemeenschap blijft? 

Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Voor 

ons geldt als allereerste dat we geloven dat God 

liefde is en van alle mensen wil houden. Hij wil het 

beste voor iedereen. En als geloofsgemeenschap 

willen we dat laten zien en horen. 

Daarom richten al onze vier geloofsgemeen-

schappen zich op de mensen: jongeren, gezinnen, 

alleenstaanden, senioren. Verder staan 

gastvrijheid en ontmoeting hoog in het vaandel. 

Iedere locatie doet dit op eigen manier. Het 

parochiebestuur en het pastoraal team proberen 

alles zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Durven veranderen 

Het afgelopen jaar hebben we als parochie onszelf 

afgevraagd wat we willen zijn voor elkaar en voor 

de brede samenleving. En wat hebben we 

daarvoor dan nodig? We weten zeker dat we 

moeten veranderen. En we weten ook zeker dat 

we op alle locaties aanwezig zullen blijven! Het is 

duidelijk geworden dat we een aantal 

kerkgebouwen gaan afstoten, maar we gaan ook 

nieuwe gebouwen openen. Daardoor beschikken 

we straks tegen minder kosten over betere 

ruimten om te vieren en om meer sociale 

activiteiten te ontplooien.  

PCI voor de meest kwetsbaren 

De PCI (Caritas) schept kansen voor kwetsbare 

medemensen. Ze helpt in noodsituaties met een 

financieel steuntje in de rug. Daarnaast 

ondersteunt de PCI initiatieven die de 

zelfredzaamheid van kwetsbare mensen 

bevorderen. Daarmee wil de PCI een bijdrage 

leveren aan een samenleving waarin er voor alle 

mensen plaats is en iedereen gezien wordt. Deze 

diaconale initiatieven ondersteunen we met geld 

en de inzet van een Diaconaal Opbouwwerker. 

Voorbeelden van initiatieven die door de PCI 

worden ondersteund, zijn: Ontmoetingscentrum 

Ús Thús, de kledingbank, het budgetmaatjes-

project, de  kerstactie, het repair café plus, de 

kanskaart-actie, ondersteuning van diaconale 

werk- en bezoekersgroepen en een leergang 

Katholiek Sociaal Denken. 

Geloven in morgen 

Gods liefde voor mensen zet ons steeds weer in 

beweging. In de Zalige Titus Brandsmaparochie 

werken we aan geloofwaardige en uitnodigende 

geloofsgemeenschappen. Heel veel mensen zetten 

daarvoor veel van hun tijd en energie in. Dat 

nodigt uit om mee te doen. Het verleden heeft ons 
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heel veel goeds gebracht. De toekomst ligt voor 

ons open. En die toekomst is voor ons samen! 

Uw bijdrage is nodig! 

U hebt úw betrokkenheid ook laten merken door 

uw bijdragen aan de Kerkbalans van vorig jaar. 

Heel veel dank daarvoor.  

Ook dit jaar doen we weer een beroep op u. Of 

eigenlijk: doen we een beroep op elkaar. Alleen 

sámen kun je een geloofsgemeenschap zijn en in 

stand houden.  

De Kerkbalansactie wordt per locatie 

georganiseerd. Op weg naar een gezonde 

toekomst is er in het afgelopen jaar flink gesneden 

in de uitgaven. Nu is het zaak om harder aan de 

inkomsten te werken. Dat wordt op allerlei 

manieren gedaan. Uw bijdrage is daarbij heel 

belangrijk.  

 

We vragen uiteraard niets anders dan dat ieder 

naar zijn of haar eigen vermogen een steentje 

bijdraagt. Als indicatie geven we een bijdrage van 

€ 15,00 per maand in overweging. Dat is € 180 per 

adres per jaar.  

We weten dat er mensen zijn die meer betalen en 

we weten ook heel goed dat er een groep is die 

niet zoveel geld kan missen. Wanneer iemand niet 

(zoveel) kan missen, dan hoeft hij of zij zich niet 

bezwaard te voelen. We vormen samen de 

parochie. We doen dit samen, we rekenen op 

elkaar! 

Meer informatie? 

Op onze website www.zaligetitusparochie.nl kunt 

u de nodige extra informatie vinden, zoals het 

rapport naar aanleiding van de enquête.  

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact 

met ons op. Een e-mail of telefoontje naar het 

secretariaat van de parochie is genoeg om met 

elkaar in contact te kunnen komen. U kunt 

hiervoor mailen naar: 

secretariaat@zaligetitusparochie.nl 

of bellen naar (0515) 57 69 98. Het adres van het 

parochiesecretariaat is Grote Dijlakker 7, 8701 KV 

Bolsward. 

 

Namens bestuur en locatieraden van onze  

Zalige Titus Brandsma Parochie, 

Met vriendelijke groet 

Bas Flapper 

vicevoorzitter 

 

P.S. Like de parochie op Facebook!  

http://www.zaligetitusparochie.nl/
mailto:secretariaat@zaligetitusparochie.nl
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Voorbeeldberekening: 

Bij een belastingtarief van 42% kost uw gift van € 259,- u maar € 150,-, dankzij de belastingteruggave.  

U kunt de parochie dus 70% meer geven, zonder dat het u extra geld kost! 

 

Steun onze Zalige Titus Brandsmaparochie met een periodieke gift 

Voor hetzelfde geld geeft u meer! 

Steunt u onze parochie met een kerkelijke 

bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Wist u dat 

u dan misschien meer kunt geven zonder dat het 

u extra geld kost? 

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar 

Uw giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de 

aangifte van uw inkomstenbelasting. De Rooms-

Katholieke Kerk is namelijk door de overheid 

erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling). Hierdoor zijn ook uw giften aan de 

parochie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal 

€ 60) en een maximum van 10% van uw 

verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u 

onderaan uw aanslag inkomstenbelasting. 

Geen drempel bij periodieke gift 

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal 

vijf jaar elk jaar hetzelfde bedrag schenkt aan onze 

parochie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij 

uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het 

maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld 

terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw 

leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen 

tot 52%. 

Uw kerkelijke bijdrage als 

periodieke gift 

Ieder jaar vragen we u om een 

kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie 

Kerkbalans. Ook deze bijdrage kunt u uitstekend 

doen in de vorm van een periodieke gift. U doet 

dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu 

voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw 

belastingvoordeel ten goede laat komen aan de 

kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u 

meer kost. 

Hoe werkt het? 

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke 

overeenkomst met de Zalige Titus 

Brandsmaparochie. U kunt een overeenkomst 

opvragen bij het parochiesecretariaat of 

downloaden van de website 

(www.zaligetitusparochie.nl onder “Kerkbalans”). 

U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt 

deze ondertekend op. De parochie ondertekent 

ook en stuurt één exemplaar aan u terug. 

Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat 

kan in één keer, maar ook in maandelijkse 

termijnen. U kunt hiervoor een machtiging 

afgeven. 

http://www.zaligetitusparochie.nl/
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Veelgestelde vragen 

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?  

U gaat de overeenkomst aan voor een periode van 

minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. 

Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de 

overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot 

betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk 

faillissement of als u door omstandigheden in de 

regeling schuldsanering terecht bent gekomen. 

Het is wel van belang dat u dit meldt bij het 

parochiesecretariaat, zeker als u de periodieke gift 

betaalt via automatische incasso. 

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de 

overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als 

periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar? 

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen 

jaarbedrag moet na het tekenen van de 

overeenkomst worden voldaan.

 

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds 

wijzigen bij verhuizing naar een andere parochie? 

Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst 

specifiek aan met onze parochie. 

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst 

ondertekend heb terug ontvangen? 

U moet de overeenkomst goed bewaren. De 

belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens 

maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook 

in (maandelijkse) termijnen. Om het u gemakkelijk 

te maken, adviseren wij u ons te machtigen voor 

een automatische incasso. Dit kunt u op de 

overeenkomst aangeven. 

Meer informatie: 

Kijk voor meer informatie en het formulier op www.zaligetitusparochie.nl onder “Kerkbalans” of stuur 

onderstaande antwoordkaart op naar het parochiesecretariaat, Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward. 

Mailen of bellen kan ook: secretariaat@zaligetitusparochie.nl, (0515) 57 69 98. 

 

Antwoordkaart periodieke gift 

□ Ja, ik wil graag meer weten over de mogelijkheden, bel mij voor nadere informatie 

□ Stuur mij de modelovereenkomst voor een periodieke gift aan de Zalige Titus Brandsmaparochie 

 Per  □ e-mail □ post 

Naam:  

Adres:  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail  

 

Stuur de antwoordkaart op naar het Parochiesecretariaat, Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward. 

http://www.zaligetitusparochie.nl/
mailto:secretariaat@zaligetitusparochie.nl

