Parochie St. Severinus Grathem
Jaarverslag 2017

Actie Kerkbalans 2018

Toegezonden aan:
De bewoners van dit pand.

Inhoudsopgave:

Blz. 1 Voorwoord pastoor Vankan
Blz. 2 Parochie St. Severinus Grathem
Blz. 4 Cluster Tabor
Blz. 5 Pastorale zorg
Blz. 8 Vrijwilligerswerk parochie
Blz. 9 Pastorale wilsverklaring
Blz. 13 Lief en leed parochie
Blz. 14 Financieel overzicht
Blz. 16 Tarieven
Blz. 18 Actie Kerkbalans 2018
Blz. 19 Machtigingsformulier kerkbijdrage
Blz. 20 Informatieformulier

Geef voor je kerk
In elk van onze vijf dorpen kun je bijna niet om ons kerkgebouw heen.
Onder de schaduw van de toren van ons Godshuis gebeurt en leeft er veel. Mensen
die verliefd worden of gaan studeren. Mensen die gaan werken en oud worden.
Baby’s die geboren worden en mensen die ongeacht welke leeftijd ook ziek worden
en/of sterven.
Onder die toren vieren wij het leven, met feesten zoals carnaval, Pasen, Sinterklaas
en Kerstmis. De straten worden vervuld met de klanken van voorbijtrekkende
schutterijen, harmonieën of fanfares. Met het geluid van de kermis of markten. Met
kinderstemmen die rennen, lachen of schreeuwen op de schoolpleinen en met
geluiden van het verkeer dat voorbij raast door onze kernen. In de verte de geluiden
van tractoren die op de velden ploegen en zaaien. En het vee dat vredig graast. Het
leven dat doorbroken wordt met het slaan van de kerkklok die de uren en minuten
van de tijd aangeeft.
Maar hoort u ook de stille schreeuw, de innerlijke geluiden van de eenzamen en
zieken, van stervenden? Of van mensen in sociale en/of geestelijke nood? Ziet en
hoort u ook het verdriet van mensen die lichamelijk en/of geestelijk worden
beproefd?
Als kerk en als parochie proberen wij naar best vermogen open te staan en te
luisteren. We proberen mee antwoorden te zoeken in deze tijd vanuit de woorden van
Christus zelf. Inspirerend, juist in deze tijd.
Ondanks moderne communicatiemiddelen, valt het ons zwaar om bruggen te bouwen
naar elkaar toe. Om echt te kunnen luisteren naar de verhalen van u.
Vroeger was de kerktoren een veilig baken ter oriëntatie, zowel letterlijk als ook
geestelijk. Tegenwoordig is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Maar toch staan en
werken vanuit dit gebouw mensen met een boodschap. Een boodschap van geloof,
liefde, hoop en diaconie. Ziekenbezoek, rouwverwerking, stervenden begeleiden.
Voedselmanden die mensen spijzigen. Verdiepingsavonden die thema’s op het
gebied van kerk en maatschappij bespreekbaar maken. Een kerk die ook de traditie
van de lokale geschiedenis en herdenken doorgeeft op een moderne manier zoals op
4 mei.
Christus roept vanuit het evangelie op om je talenten te gebruiken. Een talent was
een geldstuk, daarmee moest je gaan woekeren. Ook wij bezitten deze talenten. Dat
we ze mogen gebruiken. Talenten blijven noodzakelijk. Uw inzet als mens, uw
financiële bijdrage. Dat maakt het mogelijk dat uw parochie vitaal blijft. Immers de
kerk is meer dan een gebouw of een instituut! Het is een levend orgaan van mensen,
kwetsbaar en broos.
Alvast dank voor uw inzet en bijdrage.
Mede namens het clusterkerkbestuur, Pastoor Marcus Vankan
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Parochie St. Severinus Grathem
Secretariaat

Kerkplein 1a 6096 AK Grathem.

Parochiebureau:

 0630978269

Openingstijden:

Elke 1e maandagmorgen van de maand van 09.30 uur tot
11.00 uur behalve met Carnaval, Pasen, Kermis.

Algemene bankrekening :

IBAN NL 41 RABO 0117 0003 29

Bankrekening kerkbijdrage:

IBAN NL 19 RABO 0117 0003 37

E-mail :
Website :

tinyboesten1@kpnmail.nl
www.severinus.clustertabor.nl

Tijden H. Missen:
ZATERDAGEN

ZONDAGEN

Even weken

Oneven weken

18.00 uur

Kelpen-Oler

11.00 uur

Grathem

18.30 uur

Heythuysen

09.30 uur

Leveroy

19.15 uur

Baexem

10.00 uur

Heythuysen

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.
Taizéviering iedere vierde woensdag in de maand februari en vanaf april tot en
met november om 19.15 uur gehouden in de parochiekerk te Heythuysen.
PAROCHIEBUREAU
Tijdens de openingsuren 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 voor misintenties kan contant of door overschrijving op rekening van
de parochie St. Severinus IBAN NL 41 RABO 0117 0003 29
Een volledig overzicht van alle tarieven vindt u verderop in dit boekje.
De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan.
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De kerkbijdrage
De kerkbijdrageregeling draagt een vrijwillig karakter. Dus u bent zelf vrij om
de hoogte van uw bijdrage te bepalen. Desondanks blijkt er behoefte te
bestaan aan adviezen ter vaststelling van de hoogte van een redelijke bijdrage.
Algemeen geldt als uitgangspunt voor een redelijke bijdrage 1% van het netto
gezinsinkomen. U kunt hiermee zelf berekenen wat in uw situatie een redelijke
bijdrage zal zijn.
N.B. UW BIJDRAGE aan KERKBALANS IS (onder voorwaarden) een
AFTREKPOST bij de aangifte van uw INKOMSTENBELASTING
Het Kerkbestuur wil iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage aan
het parochiejaar 2017. 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.
Sedert 2014 zijn in het nieuwe Parochiecluster Tabor 10 kerkbestuursleden
benoemd waarvan uit de parochie St. Severinus Grathem:
Zeereerwaarde heer M. Vankan, pastoor en voorzitter
Biesstraat 1a Heythuysen  475372
Mevrouw H.F.J. Rittersbeek-Boesten secretariaat St. Severinus Grathem.
De heer T.L. Rittersbeek, financiën St. Severinus Grathem
De dagelijkse zorg voor en het financieel beheer in onze parochie
St. Severinus Grathem doen wij samen met de in 2014 gevormde Kerngroep:
Mevr. Tiny Rittersbeek
Mevr. Annie Corstjens
Dhr. Peter Koopmans
Mevr. Tiny Reijnders
Dhr. Jos van Rooy

(Bestuurslid)
De Zonnebloem/Zij Actief/Seniorenvereniging
Geloofscursussen/Koor/Cantor
Kerkelijk zangkoor/Verenigingen
Kosters/Kerkhof/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.
Met uw aller inbreng stippelen wij een begaanbare weg uit voor de toekomst!
Voor meer informatie kunt U de website raadplegen www.clustertabor.nl
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Cluster Tabor
Het zelfstandig besturen van parochies leverde te veel problemen op.
Per 1 januari 2012 is dan ook gestart met de vorming van samenwerking in
een cluster. Per 25 maart 2014 is voor het cluster Tabor van de parochies
Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy één Kerkbestuur
gevormd:
Pastoor Marcus Vankan
Jean Leveau
Gerhard Reuling
Marie-José Doensen
Vacature
Tiny Rittersbeek
Vacature
Jo Smolenaars
Vacature
Hans Avezaat
Ria Klaessens

Heythuysen
Heythuysen
Heythuysen
Baexem
Baexem
Grathem
Grathem
Kelpen-Oler
Kelpen-Oler
Leveroy
Leveroy

voorzitter
secretaris
penningmeester
financiën
pastoraal werk
organisatie
bouwzaken
eigendommen
financiën

In de parochies worden diverse lokale taken opgepakt door Kerngroepen,
samen met alle vrijwilligers. Er spelen binnen het cluster veel zaken welke
heroverwogen moeten worden gelet op de veranderingen in de kerk. Dat alles
gerelateerd aan kerkbezoek, financiën, gebouwen, vrijwilligers, pastorale zorg
e.a. Hoe kunnen we inspelen op de ontstane situatie met als doel nieuw elan en
bezieling in onze parochiegemeenschappen.
Iedere parochie had/heeft haar eigen invulling wat betreft Bestuurlijk en
Pastoraal handelen. Dat is begrijpelijk, maar het lijkt ons zinvol samen met
betrokkenen na te gaan in hoeverre die verschillen vragen oproepen en
noodzakelijke samenwerking in de weg staan. Daarbij zal het belang van de
eigen identiteit zeker moeten worden meegewogen. Er is voor gekozen daartoe
een bestuurlijk en pastoraal beleidsplan op te zetten. Jaarlijks zal dit plan waar
nodig worden bijgestuurd en/ of aangevuld en een actieplan worden opgesteld.
U heeft de mogelijkheid om via een abonnement op onze Nieuwsbrief op de
hoogte te blijven van het reilen en zeilen. Aanmelden voor de nieuwsbrief
stuur dan een e-mail naar: nicolaasparochie@kpnmail.nl
Bovendien kunt U in dit verband van de gelegenheid gebruik maken om
aanwezig te zijn op onze jaarlijkse infoavond met de clusterkerkbestuursleden.
U bent van harte welkom op 24 september 2018 in Heythuysen.
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PASTORALE ZORG
Het Doopsel
Na de geboorte van een kind willen de ouders vaak dat hun zoon of dochter
in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen door het sacrament van het
doopsel. Na contact met Pastoor M. Vankan of Tiny Rittersbeek-Boesten
wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met de bedienaar in onze
parochie Dhr. Diaken Frans Savelkoul, (0475-495950) om de viering voor
te bereiden. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 35,00 inclusief doopkaars.
Doopzondag: Elke oneven zondag na een H. Mis. (dit in overleg met Diaken
F. Savelkoul)
Eerste H. Communie
In groep 4 van de basisschool vindt meestal de voorbereiding van de eerste
H. Communie plaats.
Er worden wekelijks communielessen gegeven (in de periode oktober tot april
of mei) door een coördinator, die samen met pastoor Vankan uw kind
voorbereid op dit grote gebeuren. In een kindvriendelijk communieproject
wordt o.a. aandacht besteed aan het kruisteken, het Onze Vader en het Wees
Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van de Eucharistie.
De communicanten en hun gezin worden ook verwacht bij een aantal
gezinsmissen, waarbij de kinderen actief betrokken worden en zo de opbouw
van een mis leren ontdekken en begrijpen. Tijdens een speciale avond aan het
begin van het schooljaar wordt meer informatie gegeven. Uzelf kunt via
ouderavonden uw medewerking geven aan de communieviering en de
gezinsmissen. Er wordt een bijdrage van de ouders gevraagd voor de
gezinsmissen van € 25,00. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor de
kosten van werkstukjes, foto´s, versieringen in de kerk, etc.
Het H. Vormsel
Rond het eind van de basisschool maakt uw kind al steeds meer eigen keuzes.
In groep 7 of 8 worden aan de hand van een actueel en kindvriendelijk project
een aantal lessen gegeven om zo de kinderen voor te bereiden op het H.
Vormsel. Ook worden ze actief betrokken bij de viering zelf.
Voor de viering wordt een bijdrage gevraagd van € 15,00.
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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. Echtheid, de natuurlijkheid,
ontdek je in de momenten van samen zijn. Het eigen gezin is daarom zo
belangrijk als plek van geloofsopvoeding. Muziek, zang en andere creatieve
uitingsvormen zijn daarbij belangrijke ervaringsmomenten voor een kind.
Gezinsmissen worden gehouden met Sint Maarten, Advent/Sinterklaas,
Kerstmis, Palmpasen, 1e Communie dankdienst. Binnen onze parochie zijn
geen gezinsmissen. Voor een gezinsmis kunt u terecht in de
H. Nicolaasparochie te Heythuysen. (zie website Cluster Tabor).
Het Huwelijk
Jonge mensen willen hun huwelijk vaak kerkelijk laten inzegenen. U kunt zich
hiervoor aanmelden via de parochie of bij Pastoor Vankan, liefst een half jaar
van te voren. Er vinden drie gesprekken plaats met de pastoor om invulling te
geven aan de heilige mis, inhoudelijk, tekstueel en muzikaal. Het kerkelijk
huwelijksformulier wordt ingevuld en er wordt gekeken naar persoonlijke
wensen. Ook voor een huwelijksjubileum kunt u bij Pastoor M. Vankan
 0475-475372 terecht.
Ziekencommunie
Elke eerste donderdag 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  0475-475372 of Em. deken Willemssen  0475-531373
Ziekenzalving
Het komt vaak voor dat een priester niet tijdig wordt gewaarschuwd voor het
toedienen van het “Sacrament der Zieken”. Het is vaak bijzonder als de
desbetreffende zieke bewust dit sacrament kan ontvangen. Neem gerust
contact op met Pastoor M. Vankan of Em. deken Willemssen.
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Uitvaart / Avondwake
Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet altijd veel worden
geregeld. Neem zo spoedig mogelijk contact op met Pastoor Vankan of met
het secretariaat van de parochie om de uitvaart of avondwake te plannen.
Een avondwake vindt plaats aan de vooravond van de uitvaart om een rustpunt
te hebben onderweg naar het afscheid. Deze avondwake wordt verzorgd door
de liturgiegroep. Op de dag van de uitvaart kan met de priester gekozen
worden voor een uitvaartmis of een woorddienst.
U kunt ook zelf inhoudelijk bezig zijn met de avondwake of uitvaart van uw
dierbare. Het samenstellen van het gedachtenisprentje, het voorlezen van een
tekst of het aandragen van een symbool kan een grote steun zijn in de
rouwverwerking. Van het collectegeld tijdens deze diensten kunnen H. Missen
gedaan worden met een maximum van vier binnen een jaar na overlijden. De
zeswekendienst en jaardienst vallen hier niet onder en worden in rekening
gebracht.
Rouw- en stervensbegeleiding
In de laatste levensfase worden de stervende en naasten geconfronteerd met
allerlei vragen, gedachten en gevoelens. Het kan een verwarrende tijd zijn
waar een luisterend oor veel kan doen voor alle betrokkenen.
Nabestaanden kunnen hierin veel troost vinden. U kunt hiervoor contact
opnemen met Pastoor M. Vankan.
Taizé vieringen
Zingen, stilte, ontmoeting, tot rust komen, meditatie en gesprek. Deze
vieringen met gebeden en teksten van de H. Franciscus van Assisi en teksten
uit de Bijbel worden iedere vierde woensdag in de maand februari en vanaf
april tot en met november om 19.15 uur gehouden in de parochiekerk te
Heythuysen.
Diaconie
Het ondersteunen van elkaar waar nodig, een diep christelijke daad van
naasten liefde. In een parochie denken we aan de Zonnebloem, eetpunten,
huiskamerprojecten, verenigingen en organisaties.
Ook is er de kerstactie, de voedselmand actie in de Advent, Kerst- en Paastijd,
de vastenactie en de Wereldwinkel.
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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. Voor een goed verloop van de H.
Mis zoeken wij nog 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 naar
tinyboesten1@kpnmail.nl
Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving en zeker ook in onze
parochies. Zij verdienen onze steun en waardering. Bij de uitvoering van je
vrijwilligerswerk loop je ook risico’s. In overleg en samenwerking met het
bisdom heeft de parochie een aantal verzekeringen afgesloten:
- Collectieve aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering).
- Collectieve ongevallenverzekering.
- Collectieve aansprakelijkheidsverzekering werkgevers voor schade
aan bestuurders van motorvoertuigen.
- Collectieve rechtsbijstandverzekering
Naast deze verzekeringen is ook de vrijwilligersverzekering van de gemeente
Leudal op onze parochievrijwilligers van toepassing voor zover ze uit de
betreffende gemeente komen. Ook u als parochievrijwilliger bent dus
verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit
hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet.
Soms overlappen de verzekeringen elkaar.
Mocht u denken schade te hebben toegebracht of geleden tijdens uw werk als
parochievrijwilliger binnen het Cluster Tabor, neem z.s.m. dan contact op met
het parochiebureau in Grathem  0630978269 of mail naar
tinyboesten1@kpnmail.nl. Kijk voor meer info op www.clustertabor.nl
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PASTORALE WILSVERKLARING

UITNEEMBAAR
EXEMPLAAR
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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 of
avondmis
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.

Wilt u vervolg op blz. 11 a.u.b. ook invullen.
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vervolg Pastorale Wilsverklaring
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)
…………..…………………………………….…. …………………(plaats)
Voorletters en naam: ……………………...…………………………………
Handtekening:

Wilt u a.u.b. beide zijden ingevuld en ondertekend inleveren bij Pastoor
M. U. Vankan Biesstraat 1A 6093 AB Heythuysen.
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PASTORALE WILSVERKLARING

UITNEEMBAAR

EXEMPLAAR
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Lief en leed in onze parochie in 2017.
Dopelingen: Flo Pinxten en Djivano Haaijer
De voorbereiding van het doopsel vindt plaats nadat er contact is geweest met
de parochie, pastoor of diaken Frans Savelkoul.
Eerste Heilige Communie.
In Grathem zijn dit jaar geen communicanten geweest.
Vormsel.
Op 15 december 2017 werden 12 leerlingen gevormd door vormheer
Mgr. Dr. H..J.G.M. Schnackers en pastoor Vankan.
Huwelijk: Er zijn geen kerkelijke huwelijken ingezegend.
Vanuit onze parochiekerk afscheid genomen van:
Harie Grispen

13.12.2016

91 jaar

Lenie Jeurninck-Keepen

01.01.2017

78 jaar

Marjon Schreurs

26.01.2017

58 jaar

Mia Aarts-Gijsen

27.01.2017

85 jaar

Mia Claessens-Grispen

23.02.2017

84 jaar

An Meulen-Grispen

20.05.2017

81 jaar

Lies Dalemans-Janssen

31.05.2017

98 jaar

Riek Klompen-Ronde

09.10.2017

72 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.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2016-2017
LASTEN

2016

2017

onderhoud en kosten
gebouwen
onderhoud begraafplaats

€ 20530,70

€ 15063,00

€

€

personeelskosten

€ 16450,84

€ 14183,76

kosten erediensten

€

2744,16

€

2523,82

verplichte en vrijwillige
bijdrage

€

7620,93

€

4762,00

administratie- en
beheerskosten

€

1277,53

€

1423,39

€

1779,73

€

855,18

rente en lasten van schulden
en fundaties
Totale lasten

1136,00

1852,00

€ 51539,89

€ 40663,15

2016

2017

BATEN
kerkbijdrage/gezinsbijdrage

€

9673,68

€ 8212,72

collectegeld

€

4175,54

€ 3646,86

misstipendia

€

1142,00

€ 2249,00

huwelijken

€

0,00

uitvaarten/grafrechten

€

7021,00

overige kerkelijke diensten

€

70,00

€

70,00

offerblokken

€

218,60

€

191,63

overige bijdragen/giften

€

363,40

€

238,00

Totale bijdragen van de
parochianen
Opbrengsten uit bezittingen

€ 22664,22

€ 22072,36

€ 18622,15

€ 18247,92

Gemeentelijke bijdragen en
subsidies

€ 1775,00

€

Totale baten

€ 43061,37

€ 41207,78

SALDO

€ -8478,52

€
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€

0,00

€ 7464,15

887,50

544,63

TOELICHTING
Door in het cluster samen te werken en bepaalde zaken vanuit de parochies
gezamenlijk te hebben aanbesteed hebben wij de kosten voor o.a. onderhoud
en verzekering van gebouwen terug kunnen brengen.
INKOMSTEN
Het boekjaar 2017 is gelukkig weer met een positief resultaat afgesloten. Dank
aan de parochianen die de parochie wederom financieel hebben ondersteund.
Ondanks een teruglopend kerkbezoek streven we naar een hogere bijdrage per
gezin om onze parochie en onze parochiekerk in stand te houden.
Helpt u ons daarbij alstublieft en kijk eens of u een hogere kerkbijdrage voor
2018 wilt overmaken om in ieder geval de mooie monumentale Rooms
Katholieke kerk van Grathem in stand te houden.
Door herziening van het gemeentelijk beleid is de “Gemeentelijke bijdrage en
subsidie” aan de kerken in de afgelopen 2 jaar drastisch afgenomen.
UITGAVEN
In 2017 hebben wij er alles aan gedaan om de uitgaven naar beneden te
brengen. Dit is ons gelukt en voornamelijk te danken aan het terugdringen van
de kosten van gebouwen, hypotheek en afdrachten bisdom. De kosten voor
onderhoud begraafplaats zijn eenmalig gestegen vanwege het ruimen van een
groot aantal grafkruisen.
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TARIEVEN MISINTENTIES
Door het Bisdom zijn adviesprijzen gegeven welke wij, gezien ook de
vergevorderde samenwerking binnen het cluster, hebben overgenomen.
MISSTIPENDIA
H. Mis op zondag/feestdag
Begrafenis mis (excl. koor en organiste)
Avondwake of avondmis (zonder opvolgende
begrafenis)
Bijdrage voor begeleiding door een parochiepriester
in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst
Begeleiding priester na de uitvaartdienst naar
crematorium of andere begraafplaats
Huwelijksmis (excl. koor en organiste )
Jubileummis die niet tijdens de reguliere
zondagmissen worden gehouden. (incl. koor en
organiste)
Kosten koor en organiste

€ 25,00
€ 440,00
€ 440,00
€ 440,00
€ 60,00
€ 440,00
€ 275,00

€ 100,00

Stichtingen:
Het is mogelijk om H. Missen voor een langere termijn vast te leggen:
Jaarlijks gedurende 5 jaar Eucharistieviering op zondag
€125,00
Jaarlijks gedurende 10 jaar Eucharistieviering op zondag
€ 250,00
TARIEVEN EN DEELNAME KERKBIJDRAGE 2018
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten, de aanwezigheid in het crematorium
zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende
uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd indien:
 aan parochianen behorende tot een gezin dat in vier kalenderjaren tenminste
het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage aan de
parochie hebben betaald. (of aan de parochie van waaruit ze zijn verhuisd
naar de huidige parochie)
De minimumbijdrage is voor 2018 vastgesteld op € 110,00.
 Volwassen kinderen uit dit gezin, met een samenlevingscontract of een
geregistreerd partnerschap, gehuwd of alleenstaand die zelf de laatste vier
kalenderjaren minimaal € 100,00 per jaar aan kerkbijdrage hebben betaald,
zijn dus geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis/ avonddienst,
dienst in het crematorium of huwelijksmis.
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BEGRAAFPLAATS TARIEVEN 2018 kerkhof Grathem
Op de begraafplaats zijn de door het kerkbestuur, in overeenstemming met de
door het bisdom voorgestelde tarieven, de hieronder vermelde bedragen van
toepassing.
Toelichting op de tarieven
1. In het navolgende kostenplaatje zijn NIET inbegrepen de kosten van het
grafkruis of de urnenafdekplaat op het urnengraf.
2. Indien er sprake is van bijplaatsing van een overledenen binnen de termijn
van de nog geldende grafrechten van het graf zal er verrekening
plaatsvinden.
3. Verlenging grafrecht (na 20 jaar) kan telkens voor 10 jaar.
4. Een graf dat is gereserveerd dan wel een graf waarvan een gedeelte van de
rechten zijn verstreken, kan tussentijds worden opgezegd.
De (resterende) grafrechten worden echter niet gerestitueerd.
TARIEVEN 2018
Verlenging
10 jaar
€ 225,00

Grafdelven

Grafruimen

€ 300,00

€ 150,00

Grafrechten
20 jaar
€ 1.300,00

Plaats
begraafplaats
Oud

€ 225,00

€ 300,00

€ 100,00

€ 125,00

€ 100,00

€ 225,00

€ 200,00

Sectie
O-P-Z

€ 625,00

Nieuw

A-B-C

€ 50,00

€ 400,00

Kinderen

K

€ 95,00

€ 625,00

Urnen

U

DUUR VAN HET GRAFRECHT
Bij begraving van de eerste overledene wordt het grafrecht verleend voor een
periode van 20 jaar. Wanneer in hetzelfde graf de tweede overledene wordt
bijgezet (2.) wordt het grafrecht met een zodanige periode verlengd, dat ook
voor de laatst begraven overledene gedurende minimaal 20 jaar de grafrust
gewaarborgd zal zijn.
Nadat een grafrecht is verlopen kan dit verlengd worden.
Verlenging 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.
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Actie Kerkbalans 2018
Geef voor je kerk
Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.
Kerk zijn we samen,
Geef slim aan Kerkbalans
De kerk en alle parochies zijn door aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdrage aan Kerkbalans
(deels) aftrekbaar is voor de belasting.
Geeft u een periodieke gift van minimaal 5 jaar ? Dan kunt u zelf het
volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U
leest hier alles over op www.Kerkbalans.nl
Ook de penningmeester van de parochie weet er meer van.
Maak uw bijdrage bekend via bijgaand machtigingsformulier
Help mee onze parochies levend te houden !
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MACHTIGINGSFORMULIER KERKBIJDRAGE
Ondergetekende:…………………………………………..……….………
Adres:………………………………………………………………………
Postcode:………..……….plaats:…………………………………..………
Geboren:……………………………………………………………………
IBAN bankrekening:……………………………………..…………………
Machtigt het kerkbestuur onder IBAN NL 19 RABO 0117 0003 37
parochie St. Severinus Grathem om van zijn/haar bankrekening af te
schrijven een bedrag van
€ ………………...per maand/kwartaal/halfjaar/jaar*)
*) doorhalen wat niet van toepassing is.
Ingangsdatum: ……………………………………..…………………….
Handtekening: …………………………………………………………….
Datum: …………………………………………………………………….
Dit ingevulde en getekende formulier kunt u inleveren bij het Parochiecentrum, Kerkplein 1a, Grathem of mailen naar tinyboesten1@kpnmail.nl

19

AANMELDING / VERZOEK / INFORMATIEFORMULIER
Parochie St. Severinus te Grathem
(Naam) ………………………………………………………………………………………..……………..
(voornamen)……………………………………………………..………………………………………..
(geboortedatum)………………………………………………………………………………………..
(straat en huisnummer) ………………………………………………………………………………
(postcode en plaats)……………………………………………………..………………….………...
(telefoonnummer)……………………………………………………………………………..………..
Ik stuur dit formulier met het verzoek om
O Aanmelding voor het doopsel van onze zoon/dochter
O Aanmelding voor een kerkelijk huwelijk
O De ziekencommunie te ontvangen
O Wijziging van ons adres in uw bestand (nieuw adres ):
(straat en huisnummer) ……………………………………………….……..………………………
(plaats) ………………………………………………………………………………………………….……
(postcode)………………………………………………………………………….…………….………….
(telefoonnummer)……………………………………………………….………………………………
( e-mailadres)…………………………………………………………….………………...……………

Dit ingevulde en getekende formulier kunt u inleveren bij het Parochiecentrum, Kerkplein 1a, Grathem of mailen naar tinyboesten1@kpnmail.nl
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