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Jaarverslag 2015 van de Parochie H. Nicolaas Heythuysen  

Start van de actie kerkbalans 2016  

 
Het Kerkbestuur wil iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage aan het parochiejaar 

2015. Volgens het algemeen reglement hebben wij de taak het beheren van het parochieel 

vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie.  

Op 25 maart 2014 zijn in het nieuwe Parochiecluster Tabor 10 kerkbestuursleden benoemd uit 

de parochies Heythuysen, Baexem, Grathem, Kelpen-Oler en Leveroy, waarvan uit de 

parochie Heythuysen. 

Pastoor  M. Vankan, voorzitter       Biesstraat  1a       tel.  475372 

Gerhard Reuling, financiën cluster Tabor 

Jean Leveau, secretariaat cluster Tabor. 

De dagelijkse zorg voor en het financieel beheer in onze Parochie H. Nicolaas doen wij samen 

met de in juni 2014 gevormde Kerngroep:  

Ad Heesemans, Seniorenvereniging/ MOV/avondwake 

Martin Hubers, Kerkelijk zangkoor 

Leni Kuijpers, De Zonnebloem 

Anton Krabbenborg, Lector  

Geert Peeters, VOA  

Anny Prinssen, Vrijwilliger 

Sylvia Sleven, Coördinatie voorbereiding 1e communie en vormsel   

Jan Verheggen, Koster 

Jos Vossen, Bouwzaken                               

Binnen het cluster Tabor vormt iedere parochiegemeenschap zelf de basis voor een levendige 

en financieel gezonde samenleving. Binnen dit kader is er altijd behoefte aan personen die als 

vrijwilliger beschikbaar willen zijn in onze parochiegemeenschap. Voor meer informatie kunt 

U de website raadplegen www.clustertabor.nl   

Ook is het mogelijk om digitaal de nieuwsbrief van ons parochiecluster Tabor kosteloos te 

ontvangen. Geef hiervoor uw e-mailadres door via                                     

nicolaasparochie@kpnmail.nl.  Of loop even binnen bij het Parochiebureau Biesstraat 2A of 

bel met  0475-493680.  

Met uw aller inbreng stippelen wij een begaanbare weg uit voor de toekomst! 

 

Waar blijft de Kerk 
 

Voor u ligt onze parochiegids, een handig boekje waarin u alle informatie vindt. 

Een parochie die uitdagingen zoekt. Een parochie waarin mensen zich willen inzetten voor 

hun naaste. Naast verzorgde liturgische vieringen en samenkomsten in navolging van 

Christus, geven wij ook een gezicht aan diaconie. In samenwerking met andere 

gemeenschappen in onze dorpen zoals Seniorenverenigingen, De Zonnebloem, Schutterijen, 

Muziekkorpsen en andere verenigingen willen wij luisteren naar de noden en zorgen die er 

leven in de harten van onze parochianen. Zo proberen wij mensen met zowel materiële als 

ook geestelijke nood bij te staan. Vieren wij het leven in de geest van Christus. Wees 

barmhartig, bemint God en de naaste. De kwetsbare, eenzame, zieke, jong of oud.  
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We streven ernaar dat Gods huis een huis mag zijn in de geest van liefde en vriendschap, in de 

geest van geduld en hoop, van warmte en aandacht, die heelt en beschermt. In Gods Geest die 

gemeenschap sticht. Dat onze kerken en onze parochies huizen mogen zijn huis waarbij ieder 

zichzelf kan zijn.  

 

We investeren in ons geloof. En in U. We luisteren naar de noden van de tijd. Goed verzorgde 

eucharistievieringen. Diaconie zoals de actie voedselmand, rouw- en stervensbegeleiding. 

Gezinsmissen, communie, vormsel, doop, huwelijk, ziekenzalving, persoonlijke avondwake 

en uitvaarten.  

Kerkgebouwen waar we samen met u en onze verengingen samenkomen in lief en leed. 

 

Dat we onze kerken kunnen open houden, komt omdat zoveel mensen zich nog zeer 

betrokken voelen bij onze parochies, zowel qua tijd, man- c.q. vrouwkracht en natuurlijk ook 

vanwege de gulle bijdragen uit de kerkbijdrage, collectes en schenkingen waardoor we veel 

kunnen blijven realiseren.  Het wordt voor ons ook moeizamer, als een van deze bronnen 

opdroogt. Daarom zijn we dankbaar dat u zich zo blijft inzetten en ons blijft steunen.  

 

Elke bijdrage is bijzonder welkom, zowel financieel als wel als hulp bij diverse activiteiten. 

U bent broodnodig. 

 

Namens het kerkbestuur en pastorale team 

Pastoor Marcus Vankan 

Assistent em-deken Th. Willemssen 

 

Parochie  en kerk zijn er in ons aller belang 
 

Parochie H. Nicolaas 

Secretariaat  Biesstraat  2A,  6093 AD  Heythuysen. 

Telefoon parochiebureau:  0475 – 493680 

Openingstijden: dinsdag  9:00 – 12:00 uur 

                          donderdag        9:00 – 12:00 uur 

Algemene bankrekening :         IBAN NL26 RABO 01222 41800 

Bankrekening kerkbijdrage:  IBAN NL93 RABO 01222 02473 

E-mail :     nicolaasparochie@kpnmail.nl 

Web-site :  www.nicolaas.clustertabor.nl 

Facebook:  Heilige Nicolaas Heythuysen 

 

Tijden Vieringen/H. Missen: 

Maandag t/m vrijdag:          18:30 uur H. Mis 

Zaterdag:                                          18:30 uur H. Mis 

Zon– en feestdagen :                           10:00 uur H. Mis  

Vespers met aanbidding op eerste zondag van de maand 17:00 – 17:45 uur en op elke zondag 

in de Vasten- en Adventstijd. 

Rozenkrans op elke woensdag om 18.15 uur en op elke werkdag in de maanden mei en 

oktober.      

Taize-viering elke vierde woensdag van de even maanden.               

 

PAROCHIEBUREAU 

Het parochiebureau is iedere dinsdag en donderdagmorgen geopend van 9:00 uur tot 12:00 

uur. 
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Tijdens deze uren kunt u er terecht voor het opgeven van misintenties of informatie verkrijgen 

over de begraafplaats en/of andere kerkelijke aangelegenheden.  

 

Opgave misintenties bij voorkeur telefonisch tijdens de openingstijden van het 

parochiebureau of via e-mail,  

uiterlijk 14 dagen (van te voren) in verband met publicatie in de bladen. 

Betaling contant of door overschrijving op rekening  

IBAN NL26 RABO01222 41800 t.n.v. Parochie H. Nicolaas. 

 

Een volledig overzicht van alle tarieven vindt u verderop in dit boekje. 

 

De kerk is een onmisbare peiler in ons bestaan. 

N.B. UW BIJDRAGE aan KERKBALANS IS (onder voorwaarden) een AFTREKPOST bij 

de aangifte van uw INKOMSTENBELASTING 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lief en leed in onze parochie in 2015. 
 

Vanuit onze parochiekerk afscheid genomen van: 

Piet Ottenheim  Magdalenastraat 17        85 jaar 

Dim Stoop   Luytersteegstraat 1        88 jaar 

Liesbeth Theelen-Kierkels  Oude Trambaan 40          92 jaar 

Dré Stammen   L’ Unionlaan 1        85 jaar 

Silvester Orbon  Catharina Daemenstraat 1   91 jaar 

Mia Mulders-Coolen  L’ Unionlaan 1           85 jaar 

Fien Beurskens-Hermans  Past. v.d. Zandtstraat 10  89 jaar 

Alida van Mourik  Van der Meerstraat 15  86 jaar 

Harrie Beijes   Heide 18    83 jaar 

Lena Vrenken-Jakobs  L’ Unionlaan 1   93 jaar 

Zus Steeghs-de Wit  Koppelstraat 14   83 jaar 

Mia Knapen-Gubbels  De Wissel 12    92 jaar 

Bèr Rijks   Vinkenstraat 37   73 jaar 

Jacq Verlinden  Vlasstraat 25A   79 jaar 

Frits Geraets   Hornerheide 1 Horn   82 jaar 

Sjra Goevaerts  Burg. Mertensstraat 2   84 jaar  

Hilde Piepers-Klatt  L’ Unionlaan 1   85 jaar 

Toos van der Kop-van Rijt  Koukerveldstraat 5           67 jaar 
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Jos Brouns   Burg. Mertensstraat 15  68 jaar 

Trudy Peeters-Haukes Cath. Daemenstraat 65  84 jaar 

Broer Theelen   L’ Unionlaan 1   91 jaar 

Pierre Jegers   De Tamboer 6    86 jaar 

Tina Verstegen-Thijssen  Cath. Daemenstraat 1   98 jaar 

Har Mulders   L’ Unionlaan 1   85 jaar 

 

Gebed voor onze dierbare overledenen 

 

Luister, Heer, naar ons gebed, nu wij een beroep doen op uw barmhartigheid: Gij hebt onze 

geliefde overledenen in deze wereld tot uw volk gerekend. Geef hun een plaats in het land van 

licht en vrede en neem hen op in de kring van uw heiligen. Dat vragen wij U door Christus 

onze Heer. 

 

Dopelingen:  

Gabriëlle Schroën   Arevenlaan 8 

Milan Stultiens   Horstveld 55 

Roos van Beek   Koukerveldstraat 18 

Georgina Emans   Molenzicht 3 

Ise Coolen    Horstveld 17 

Tuur Peeters    In de Neerakker 8 

Loek Sturme    Geusert 3 

Saartje Voermans   Burg. Geurtslaan 38 

Shannon v.d Heijden   Tuulshoek 12 

Pien Claessen    Tienderweg 48 

Emma Caris    Oude Trambaan 3 

Femke Stultjens   Oude Trambaan 9 

Kuba Niessen    Oude Meer 48 

Fenne Nouwen   Aan de Bergen 7  

Lisa Aben    Horstveld 72 

Milan van der Kop   Wingerdstraat 43 

Puk Pols    Groenewoudstraat 14  

Isa Geenen    In de Neerakker 27 

 

Eerste Heilige Communie. 

23 kinderen mochten op 17 mei hun eerste H. Communie ontvangen. 

 

Vormsel. 

Op 10 januari werden 32 kinderen gevormd door bisschop  

Mgr. de Jong.  

 

Huwelijken. 

Op 13 mei traden in het huwelijk Mike Reijnders en Lonneke Verlinden. 

 

Huwelijksvoorbereiding 

Bij het aanmelden van het kerkelijk huwelijk vragen wij het bruidspaar om ruim een half jaar 

van te voren contact op te nemen met de parochie. Dit omdat er drie gesprekken plaatsen 

vinden met de pastoor. Samen wordt gekeken naar de invullen van de heilige mis, zowel 

inhoudelijk tekstueel als ook muzikaal. Samen wordt het kerkelijk huwelijksformulier 

ingevuld en gekeken naar persoonlijke wensen. Voor nadere informatie kunt u gerust contact 
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opnemen met pastoor M. Vankan. 

 

Doopvoorbereiding 

De voorbereiding van het doopsel vindt plaats nadat er contact is geweest met de parochie en 

de desbetreffende priester. Naast een inhoudelijk voorbereidingsavond op het doopsel die via 

het dekenaat gaat, zal de desbetreffende priester nadat u contact met hem hebt opgenomen u 

thuis komen bezoeken, om samen met u het doopformulier in te vullen en te kijken naar de 

doopplechtigheid. U kunt zich aanmelden via tel. 493680 van het parochiebureau. Daar kan 

men U nader informeren over de geplande doopvoorbereiding. 

In Heythuysen is de doopzondag op de 1
e
 zondag van de maand. Bij een 5e zondag in een 

maand is er geen dopen. 

De bijdrage in de onkosten is € 35,00. 

 

Communie- en Vormselvoorbereiding 

Sinds schooljaar 2015-2016 is er een coördinator aangesteld binnen cluster Tabor om de 

communie- en vormselvoorbereiding mee te organiseren.  

Als een kind in groep 4 zit, kan hij/zij deelnemen aan het voorbereidingstraject op de Eerste 

Heilige Communie. Dit betekent dat er gedurende de periode oktober tot aan de communie 

(april of mei) wekelijks een communieles plaatsvindt op school. Tijdens deze lessen wordt het 

kind stapsgewijs voorbereid op dit sacrament. Hiervoor is een kindvriendelijk 

communieproject geschreven dat aandacht besteed aan o.a. het kruisteken, het Onze Vader en 

het Wees Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van de eucharistie. Naast deze lessen op 

school, worden de communicanten met hun gezin verwacht bij een aantal gezinsmissen door 

het jaar heen. Behalve de presentatiemis, communiemis en communiedankdienst is het 

belangrijk dat het kind de opbouw van een mis leert ontdekken en begrijpen. 

 

Middels tal van speciale gezinsmissen, waar bij de kinderen actief betrokken worden, raken 

zij vertrouwd met deze opbouw en kunnen zij zich optimaal voorbereiden op de 

communiemis zelf. U kunt hierbij denken aan een gezinsmis Advent / Sinterklaas, een 

gezinsmis Kerst, een gezinsmis met Palmpasen enz.  

 

Tijdens een speciale avond aan het begin van het schooljaar krijgt u hier meer informatie over 

en kunt u uw kind op die avond aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. 

Het thema voor het communiejaar wordt vastgesteld door de werkgroep en gepresenteerd 

tijdens de informatie avond. Dit thema is voor alle parochies hetzelfde. U als ouder kunt 

ervoor kiezen om zitting te nemen in een werkgroep. Bijvoorbeeld voor het uitkiezen van 

geschikte teksten voor de presentatiemis, de communieviering en de communiedankviering of 

in een werkgroep die zich bezighouden met de creatieve voorbereidingen. Denk hierbij aan 

knutselen voor de presentatiemis, knutselen voor Palmpasen en het aankleden van de kerk 

voor de communiemis zelf. 

Voor de communievoorbereiding wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. In 2015 was dit 

€75 per communicant. 

 

Een kind in groep 8 kan deelnemen aan het voorbereidings-traject op het Vormsel. Ze zijn nu 

oud genoeg om de doop-belofte te hernieuwen en zelf hun keuze voor het geloof uit te 

spreken. Tijdens een achttal lessen aan de hand van een actueel en kindvriendelijk project, 

wordt het kind voorbereid op het sacrament van het vormsel. Deze lessen vinden ook plaats 

op school.   

 

De vormelingen worden actief betrokken tijdens de viering zelf. Ze lezen zelf de teksten en 
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zingen liederen.  Ook spreken ze tijdens de viering de hernieuwing van de doopbelofte uit. 

Voor de vormselvoorbereiding wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. In 2015 was dit 

€15 per vormeling. 

 

Gezinsmissen 

Binnen onze gemeenschap nemen kinderen hun eigen plek in. De eigen plek, die zij hebben, 

heeft te maken met de eigen manier waarop ze geloven. Ervaring is een belangrijke 

bouwsteen voor geloof bij met name jonge kinderen. Kinderen geloven via het voorbeeld dat 

je als ouder/verzorger geeft. In dat ‘voorbeeld-zijn’ komt het aan op echtheid. En echtheid, de 

natuurlijkheid, ontdek je in de momenten van samen zijn. Het eigen gezin, resp. 

samenlevingsvorm is daarom zo belangrijk als plek van geloofsopvoeding. Muziek, zang en 

andere creatieve uitingsvormen zijn daarbij belangrijke ervaringsmomenten voor een kind. 

 

Ziekencommunie 

Elke eerste vrijdag van de maand is er de mogelijkheid om de ziekencommunie thuis te 

ontvangen. Zo bent u in de gelegenheid indien u ziek bent of slecht ter been om Christus thuis 

te mogen ontvangen. Het enige wat u hoeft te doen is een mooi kleedje gereedleggen, kaarsen 

en een kruisje om zo een klein huisaltaar te vormen. Neem gerust contact op met pastoor M. 

Vankan. 

  

Ziekenzalving 

Het komt vaak voor dat een priester (te) laat wordt gewaarschuwd voor het toedienen van de 

ziekenzalving. Bel gerust op tijd. Het is vaak bijzonder als de desbetreffende zieke bewust dit 

sacrament kan ontvangen.  

U kunt contact opnemen met:  

pastoor M. Vankan    tel. 0475-475372 

Em. deken Willemssen tel. 0475-531373 

 

Rouw- en stervensbegeleiding 

Leven en sterven zijn van alle dag, maar wie staat er nou echt bij stil? 

In de laatste levensfase worden de stervende en zijn/haar naasten geconfronteerd met allerlei 

vragen, gedachten en gevoelens. Het kan een verwarrende tijd zijn waar een luisterend oor 

veel kan doen voor alle betrokkenen. Er bestaat de mogelijkheid om, wanneer gewenst, vanuit 

de parochie begeleiding te ontvangen. Naast de pastoor is er ook een groep rouwverwerking 

en stervensbegeleiding vanuit de parochie waar u een beroep op kunt doen. U contact 

opnemen met de pastoor, het parochiebureau of met mevr. Liesbeth Schroen tel. 06-

18257160. 

 

Afscheid bij overlijden/uitvaart 

Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. Aan 

de vooravond van de uitvaart rouwdienst is er ook de mogelijkheid voor een avondwake in 

onze parochiekerk. Met een avondwake wordt gestalte gegeven aan de oorspronkelijke 

betekenis van het samen met familie en buren waken en bidden voor de overledene op de 

avond voor de uitvaartdienst. 

De nabestaanden kunnen in overleg met de priester kiezen voor een uitvaartmis of 

woorddienst en tevens samen met hem keuzes maken qua inhoud van tekst en muziek.  

Het is in onze parochie een gebruik van de collecteopbrengst tijdens de avondwake of 

uitvaartdienst voor de overledene een aantal Heilige Missen ter nagedachtenis te lezen. 
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U kunt als nabestaande(n) een viertal datums opgeven binnen de termijn van een jaar na 

datum overlijden. Voor de verwerking kunt u hieronder uw wensen kenbaar maken.  

Deze regeling staat los van de eventuele 6-wekendienst.  

 

Vrijwilligerswerk 

Het vrijwilligerswerk neemt een uiterst belangrijke plaats in binnen onze parochie. Zonder de 

inbreng van al deze mensen zou onze parochie nauwelijks kunnen functioneren. Gelukkig kan 

onze parochie nog een beroep doen op een groot aantal mensen dat zich geheel belangeloos 

inzet voor het vele werk dat er moet gebeuren. Door het wegvallen van enkele vrijwilligers 

wegens overlijden, ouderdom en verhuizing zijn wij nog dringend op zoek naar vrijwilligers 

voor o.a. de Actie Kerkbalans, collectanten en  acolieten.  Ook de misdienaars kunnen een 

forse ondersteuning gebruiken, evenals het kerkelijk zangkoor, de lectoren, de dames 

kerkversieringen, het onderhoudsteam begraafplaats en de MOV-groep (Missie Ontwikkeling 

Vrede). 

Wanneer u geïnteresseerd bent om ook binnen de parochie behulpzaam te zijn, al is het maar 

voor een paar uurtjes per jaar. Wilt u ook helpen? 

Loop even binnen op het parochiebureau of spreek een kerkbestuurslid aan of stuur een 

mailtje. nicolaasparochie@kpnmail.nl   www.clustertabor.nl  

 

 

TARIEVEN MISINTENTIES  

Door het Bisdom zijn adviesprijzen gegeven welke wij, gezien ook de vergevorderde 

samenwerking binnen het cluster, hebben overgenomen. 

  

MISSTIPENDIA 

H. Mis op werkdagen ………………………………… €        10,00                                

H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag ………….   €        25,00                    

Begrafenis mis (incl. dameskoor en organiste)  *).…..   €      400,00              

Avonddienst (zonder daarop volgende begrafenis) …    €      300,00                          

Dienst in het crematorium …………………………    €      320,00                 

Begeleiding naar het crematorium door de pastoor    €        50,00                 

Huwelijksmis (incl. dameskoor en organiste )  *)…  €      400,00    

Huwelijksmis zonder koor zelf muziek                   €      400,00 

Jubileum mis (incl. dameskoor en organiste )  *)…….  €      250,00 

 

Stichtingen: 

Het is mogelijk om H. Missen voor een langere termijn vast te leggen: 

Jaarlijks gedurende 10 jaar een leesmis                   €      100,00                

Jaarlijks gedurende 10 jaar H. Mis tijdens weekend …. €      250,00 

 

 *)  

Wie behoort tot een gezin, dat de laatste 4 kalenderjaren minimaal 

 € 100,00 per jaar aan kerkbijdrage heeft betaald, is geen bijdrage verschuldigd voor een 

begrafenis of een huwelijksmis. Volwassen kinderen uit dit gezin, met een 

samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap, gehuwd of alleenstaand die zelf  de 

laatste drie kalenderjaren minimaal € 100,00 per jaar aan kerkbijdrage hebben betaald, zijn 

dus geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis of huwelijksmis.   

 

 

 

mailto:nicolaasparochie@kpnmail.nl
http://www.clustertabor.nl/
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BEGRAAFPLAATS TARIEVEN 

 

GRAVEN :               gewoon graf      kindergraf  

   

grafrechten  20 jaar   €     500,00  €    200,00              

verlenging 10 jaar   €     250,00  €    100,00                      

graf delven en t.z.t. ruimen             €     400,00  €    275,00                

bijplaatsen urn   **)                      €     150,00  €    150,00 

 

URNEN : 

 

Uitstrooien asurn  € 50,00 (zonder uitvaartdienst in de Nicolaaskerk Heythuysen.) 

 

COLUMBARIUM:            Momenteel geen nis beschikbaar   

Grafrechten 20 jaar      €     500,00 

bijplaatsen urn **)     €     150,00 

sluittegel urnen nis       €       80,00 (excl. belettering en plaatsen).                        

 

URNENKELDER: 

Grafrechten                     20 jaar   € 500,00  

Verlengen                        10 jaar  € 250,00     

Bijplaatsen urn **)                € 150,00 incl. belettering. 

Belettering en plaatsen sluitsteen  € 175,00. 

 

URNENGRAF:  

1 x 1m H 1m   ( in overleg  met  kerkbestuur)      

Grafrechten  20 jaar    € 300,00. 

 

DUUR VAN HET GRAFRECHT 

Bij een eerste begraving wordt het grafrecht verleend voor een periode van 20 jaar. Wanneer 

in  hetzelfde graf iemand wordt bijgezet **), wordt het grafrecht met een zodanige periode 

verlengd, dat ook voor de laatst overledene gedurende minimaal 20 jaar de grafrust  

gewaarborgd zal zijn. Nadat een grafrecht is verlopen kan dit verlengd worden. Verlenging 

van grafrechten is onbeperkt mogelijk, doch telkens voor een periode van 10 jaren. 

Ongeveer een jaar voor dat het grafrecht verloopt, krijgt de rechthebbende hiervan bericht. 

Hierdoor ontstaat ruim de gelegenheid om de mogelijkheid tot verlenging van de grafrechten 

te bezien en zo nodig  

met andere belanghebbende(n)  te bespreken. Wordt een grafrecht niet meer verlengd, dan zal 

het kerkbestuur overgaan tot het ruimen van het graf. Ook daarvan wordt  de rechthebbende 

vooraf in kennis gesteld. 

 

 

MIJN KERK IN BALANS 

(thema actie Kerkbalans 2016)  

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in 

Nederland, de Oudkatholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse 

Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële 

bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen.  
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Mijn kerk inspireert 

De kerk is een plak die inspireert.  De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de 

gemeenschap, het gebouw, ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie 

door. geef aan Kerkbalans. 

 

Welke inspiratie geeft U door ? 

Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die Uw hart 

raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van uw kerkelijke 

gemeenschap. Uw kerk inspireert. 

 

Die mooie momenten delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede te doen. Samen 

zijn we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. De kerk is een onmisbare 

peiler in ons bestaan. 

 

Om te kunnen blijven inspireren is geld nodig. 

Want het gebouw waar uw gemeenschap samenkomt, de verwarming, verlichting, het 

personeel en de muziek, het kost geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te 

houden en u en vele anderen welkom te heten. 

Daarom is er Kerkbalans. Als u uw bijdrage schenkt , geeft u niet alleen uzelf de mogelijkheid 

om bezield te blijven. U investeert ook in de persoon naast u in de kerkbank, het kind in de 

kindernevendienst of een zinzoekende bezoeker. 

In het financiële overzicht verderop in dit verslag treft u aan waar het kerkbestuur uw bijdrage 

aan besteedt. 

U houdt uw kerk in balans.   

 

In alle vrijheid en bescheidenheid vraagt onze parochie H. Nicolaas om gul te geven. Het 

richtbedrag hiervoor is euro 100 per jaar, dat (deels) aftrekbaar is van de belastingen ! 

Echter, U beslist te allen tijde zelf wat U aan  actie Kerkbalans wilt geven. 

 

 

LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN…………... 

 

Belastingaftrek……………….wie wil dat niet? 

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder “Giften aan goede doelen”of “Algemeen Nut 

Beogende Instellingen”. 

Deze is (deels) aftrekbaar van de belastingen.  

Wanneer U kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.  

Meer informatie op www.Kerkbalans.nl 

 

Legaat. 

Wij maken van deze gelegenheid ook graag gebruik om te wijzen op de 

mogelijkheid van belastingvrije schenking bij overlijden aan instellingen/ goede doelen/ 

parochies enz. Ook daarvoor willen wij u op verzoek gaarne informatie geven. 

 

Nieuwkomers. 

Aan de hand van de opgaven door de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie worden 

gezinshoofden of individuele personen die zich in deze parochie vestigen aangeschreven en 

welkom heten. 

Als bijlage sturen wij hen ook het laatste jaarverslag en een uitnodiging om te gaan 

deelnemen aan de gezinsbijdrage. 
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Uw reactie. 

Wanneer u van plan bent om aan de kerkbijdrageregeling mee te doen vul dan onderstaand 

machtigingsformulier kerkbijdrage in en stuur dit naar het Parochiebureau Biesstraat 2a 

6093AD  Heythuysen.  

Door invulling hiervan geeft u toestemming dat op een door u aangegeven manier uw bijdrage 

van uw bankrekeningnummer wordt afgeschreven. 

 

nicolaasparochie@kpnmail.nl    

www.clustertabor.nl 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

MACHTIGINGSFORMULIER KERKBIJDRAGE 

 

 

Ondergetekende:……………………………………………………. 

 

Adres:………………………………………………………………. 

 

Postcode:……………….plaats:……………………………………. 

 

Geboren:…………………………………………………………….. 

 

IBAN bankrekening:…………………………………………………. 

 

Machtigt het kerkbestuur om van zijn/haar bankrekening af te schrijven 

een bedrag van € ………………...per maand/kwartaal/halfjaar/jaar*) 

 

Ingangsdatum:…………………………………………………………. 

 

Handtekening:…………………………………………………………. 

 

Datum:…………………………………………………………………. 

 

*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Dit ingevulde en getekende formulier kunt u inleveren bij het 

Parochiebureau H. Nicolaas 

Biesstraat 2A 

6093 AD  Heythuysen 

 

nicolaasparochie@kpnmail.nl    

www.clustertabor.nl 

 

 

 

http://www.clustertabor.nl/
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FINANCIEEL OVERZICHT  

  

INKOMSTEN         2014      2015 

Kerkbijdragen    €        53.194        €           50.093 

Collecten       €        13.639  €           14.064  

Stipendia    €        11.934  €           11.398  

Offerblokken/doopgelden  €          4.847  €             3.735 

Begraafplaats    €        11.530  €           10.576 

Collecten voor derden  €          1.125  €             1.424 

Renten en pachten   €        19.600  €           20.203  

Negatief saldo    €          5.322    €             2.223                   

 

Totaal                           €      121.191        €         113.716  

    

 

UITGAVEN         2014      2015 

Kosten gebouwen en inventaris      €       31.281    €           25.445  

Personeelskosten               €       47.572    €           47.220  

Kosten eredienst              €       10.578    €             9.127  

Kosten pastorale zorg                €         1.694    €             3.268  

Verplichte en vrijwillige bijdragen €       21.374    €           22.001  

Beheer- en bestuurskosten             €         8.692    €             6.655  

                      

Totaal     €     121.191    €         113.716  

 

 
TOELICHTING 
 

INKOMSTEN 

Vorig jaar konden we nog schrijven dat de kerkbijdragen licht gestegen waren. Helaas is in 2015 de kerkbijdrage 

iets minder geweest, hoewel we nog steeds gelden over 2015 ontvangen van late betalers. 

De inkomsten uit collecten, misintenties en offergelden zijn dit jaar  vrijwel gelijk gebleven. Vooral speciale 

eucharistievieringen worden goed bezocht. Al met al hebben we in Heythuysen nog een redelijke opkomst. 

Toch zien we dat de totale inkomsten met ca. € 4500,- zijn teruggelopen, hetgeen ons natuurlijk wel zorgen 

baart. 

 

UITGAVEN 

We hebben getracht om op de uitgaven te letten. Dit is goed gelukt, want we zien dat de totale uitgaven met 

ongeveer € 7500,- zijn teruggelopen. Voor een belangrijk deel zit dit in het bewust omgaan met de kosten  voor 
onze gebouwen voor klein onderhoud en inventaris. Ook merken we hier voordeel van de samenwerking met de 

andere parochies in ons cluster om efficiënt met de kosten om te gaan. Dank voor allen die hier aan hebben 

meegewerkt. 

 

Al met al heeft dit geresulteerd in een klein negatief resultaat van  € 2223,-.  Wel moeten we ons hierbij 

realiseren, dat we geen reserveringen voor groot onderhoud hebben kunnen doen. Gelukkig hebben we nog 

voldoende reserves, maar wordt het wel een uitdaging om de balans weer naar positief om te draaien. Genoeg 

werk aan de winkel voor het (cluster)kerkbestuur. 

 

Gerhard Reuling, penningmeester   

Parochie H. Nicolaas,  februari 2016. 
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Pastorale Wilsverklaring 

 

Dit formulier kan dienen voor u om uw kerkelijke uitvaart al te kunnen regelen, zodat uw 

dierbare kinderen, kleinkinderen of familieleden weten, wat u wenst bij uw overlijden. Deze 

verklaring op een altijd vindbare plaats opbergen. Eventueel een afschrift aan uw pastoor in 

uw parochie of vertrouwenspersoon geven. Mogelijk kunt u het ook als codicil bij uw 

testament leggen. 

 

1. Indien ik in de eindfase van het leven kom te verkeren, wens ik: 

 

0 wel pastorale bijstand  0 geen pastorale bijstand 

 

2. Indien wel dan in de vorm van: 

 

0 pastorale gesprekken met een priester, voor een stuk begeleiding 

0 pastorale gesprekken om al mijn uitvaart persoonlijk te bespreken. 

0 Ziekenzalving (bediening) 

0 ontvangen van de heilige communie thuis 

 

3. na mijn overlijden wens ik een kerkelijke uitvaart viering: 

 

0 aan de vooravond van de uitvaart/crematie een avondwake 

0 geen viering of avondwake aan de vooravond van de uitvaart/crematie 

 

Op de dag van de uitvaart/crematie, wens ik: 

 

0 een heilige mis in de parochiekerk 

0 tijdens de mis de aanwezigheid van een koor 

0 alleen een samenkomst in het crematorium. 

 

4. vervolgens wens ik te worden: 

 

0 begraven te worden op het kerkhof van ………………………………………. 

0 crematie in het crematorium van ………………………………………………… 

0 bij alleen een crematie wel / geen aanwezigheid van een priester. 

0 de nabestaanden mogen zelf beslissen of ik begraven of gecremeerd word. 

 

5. Omtrent het gedachtenis- ofwel bidprentje heb ik de volgende gedachten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Aldus opgemaakt 

 

Op ………………………………………………………………. (datum) te 

………………………………………………………. (plaats) 

 

Voorletters en naam: …………………………………   

 

Handtekening: …………………… 


