
Nee, op den duur valt dat niet vol te houden. Daarom 
vragen we iedereen om een bijdrage, de wekelijkse 
kerkgangers, de mensen die hier gedoopt, gevormd of 
getrouwd zijn, de mensen die eens per jaar naar de mis 
gaan, de mensen die af en toe een kaarsje opsteken, de 
mensen die een bal hebben opgehangen in de Boom 
van Hoop, en de mensen die alleen van de buitenkant 
genieten van het kerkgebouw. We vragen steun van 
iedereen die geeft om onze dorpsgemeenschap.

U kunt uw gift overmaken op de rekening van 
de Johannes XXIII Parochie: 
NL44 RABO 0170 8812 53 
ovv Kerkbalans 2022. 

De kerk is een ANBI, dus is elke gift (onder voorwaarden 
van de belastingdienst) aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting. Als u een lijfrenteovereenkomst afsluit voor 
vijf jaar is uw gift volledig aftrekbaar. Ook kunt u een 
machtiging afgeven voor één of meerdere jaren. 
Meer informatie is te krijgen bij de penningmeester 
(peter.maas@johannesxxiiiparochie.nl) of 
via het secretariaat.

Alle informatie is ook te vinden via 
www.johannesxxiiiparochie.nl/kerkbalans

Kent u dat gevoel? Dat u in de verte de kerktoren 
ziet, en dan denkt: “Heerlijk, ik ben thuis.” Veel men-
sen zijn gehecht aan hun kerk, ook als ze er niet zo 
vaak komen. De aanblik van het kerkgebouw hoort 
bij het dorp. Het doet dan ook het hele dorp pijn als 
een kerk moet sluiten.

In Biezenmortel weten ze hoe dat voelt. Sinds 2019 is 
daar de kerk niet meer in gebruik als kerk. Maar het is 
een groot gemis. Afgelopen jaar hebben dorpsbewoners 
en de parochie daarom de handen ineengeslagen om 
een Mariakapel te bouwen bij de begraafplaats. 
De inzegening was een groot feest, maar het verlies van 
de eigen kerk werd nog altijd diep gevoeld.

Het in stand houden van zo’n kerkgebouw kost echter 
veel geld en heel veel energie. Gelukkig heeft de paro-
chie veel vrijwilligers; al zijn nieuwe mensen van harte 
welkom. Het onderhoud van de gebouwen slokt het 
grootste deel van de begroting op. Kunnen de wekelijkse 
kerkgangers dat dragen?

U kunt uw gift overmaken op de rekening van 
de Johannes XXIII Parochie: 
NL44 RABO 0170 8812 53 
ovv Kerkbalans 2022. 

Geef om het dorp,
geef voor de kerk


