
Kerkbalans 2018

Van de Penningmeester

Tijdens mijn toelichting op de Actie Kerkbalans 2017 heb ik u verleden jaar uitvoerig geïnformeerd over de
ontwikkelingen binnen de kerken in Nederland in het algemeen en die van de Katholieke Kerk in het bijzon-
der. Ik verwees naar de publicaties en rapportages van het Bisdom en benadrukte het teruglopend aantal
kerkbezoekers, de onbalans in de leeftijdscategorieën van de kerkbijdragers en het gevaar van het hierdoor
ontstane wankel fundament.
Zoals voorspeld zijn deze onderwerpen bij het inluiden van de Actie Kerkbalans 2018 identiek. Ik verwijs
hierbij naar de onlangs in de kranten verschenen publicaties over kerksluitingen en fusies. Bijvoorbeeld in De
Egmonden waar twee van de drie kerken zullen sluiten en het aantal vieringen zal worden gereduceerd.
Aanvang 2014 telde de Nederlandse Katholieke Kerkprovincie nog ongeveer 1600 kerkgebouwen. Dit aantal
zal, volgens de toen uitgesproken voorspelling, voor 2020 met 1/3 en in 2025 zelfs met 2/3 zijn gereduceerd.
Concreet: over een kleine acht jaar tellen we in Nederland 1000 Katholieke kerken minder.
Wat betekent dit voor onze kerk, voor onze parochie? Vooralsnog geen reden tot onmiddellijke zorg. Geen
actuele indicaties voor het sluiten of het fuseren van onze kerk respectievelijk parochie. Nee, integendeel
wij, de Parochie van de H. Dionysius, doet het, zeker in verhouding tot tal van andere parochies in ons Bis-
dom, bepaald niet slecht. De Begroting 2018 (inkomsten versus uitgaven) is, uitgaande van uw steun, in ba-
lans en inmiddels door het Bisdom goedgekeurd. De jaarcijfers 2017 zullen een negatiever beeld laten zien
ten gevolge van de investeringen die in het jubileumjaar 2017 zijn gedaan. Dit zijn veelal eenmalige investe-
ringen, die gewenst bleken om de voortgang van onze parochie in de komende decennia kwalitatief te
waarborgen.
De Actie Kerkbalans 2018 is inmiddels van start gegaan. Aan de landelijke slogan ‘Geef voor je kerk’ hebben
wij de slogan 'onze Dionysius in balans - jong en (oud)er’ toegevoegd. Dit is waar het allemaal om draait.
Omwille van een structureel sterk financieel fundament van onze parochie verzoek ik u met gepaste nadruk
de, aan u persoonlijk gerichte, brief aandachtig te lezen. Neem er even de tijd voor, laat het op u inwerken,
denk er goed over na en volg uw hart. Steeds vanuit een realistisch besef dat wij gezamenlijk moeten zorg
dragen voor de voortgang van onze parochie. Een ieder vanuit haar/zijn eigen verantwoordelijkheid en be-
trokkenheid. Het is te simpel om te veronderstellen: 'Het komt allemaal wel goed 'of 'Het dient mijn tijd wel
uit'. Het gaat niet uitsluitend om uw eenmalige gift, hoe erkentelijk wij daar ook voor zijn. Het gaat om het
versterken van de basis opdat ook onze kinderen en kleinkinderen de parochie levend kunnen houden.
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