
 

Begin 2020 nog vieringen en activiteiten met 

veel mensen 

Kinderkorenfestival februari 2020 

 

 

VViieerriinnggeenn  

Daarna vieren in kleine kring of alleen online 

Pasen online 

 

 

In 2020 kregen we veel minder inkomsten  

binnen dan in 2019. Een aantal inkomsten- 

bronnen vielen geheel of gedeeltelijk weg. 
 

VVoooorr  eeeenn  sslluuiitteennddee  bbeeggrroottiinngg  iinn  22002211  hheebbbbeenn  

wwee  117744..223300,,0000  eeuurroo  nnooddiigg..  

 

WWee  zziijjnn  bblliijj  mmeett  iieeddeerree  bbiijjddrraaggee  vviiaa::  
• Acceptgiro of internetbankieren 

• Maandelijkse incasso 

• Toezegging vast bedrag voor 5 jaar 

(geheel aftrekbaar bij de belasting, 

stopt bij overlijden of ontslag) 

• Schenking en/of legaat via testament 
 

VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  aaaannvvrraaaaggffoorrmmuulliieerreenn::  

www.ontmoetingskerk.net - aanklikken: onze 

kerk - De Ontmoetingskerk - financieel steunen 

of stel uw vraag bij financien@ontmoetingskerk.net 

 

 

OOnnttmmooeettiinnggsskkeerrkk  

iinn  22002200  
 

 

ZZoo  nnaabbiijj  mmooggeelliijjkk  
Rekeningnummer NL43 INGB 0001 4137 00 

t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid 

 Locatie Ontmoetingskerk 



 

22002200::  aannddeerrss  rruuiimmttee  mmaakkeenn  

Vanwege corona konden veel activiteiten niet 

doorgaan of moesten heel anders worden 

georganiseerd. Maar we zijn blijven zoeken 

naar manieren om zo nabij mogelijk te zijn, 

steeds te doen wat nog wel kan en te proberen 

er voor iedereen te zijn:  

 

DDee  vvooeeddsseellbbaannkk  iiss  ooppeenn  ggeebblleevveenn  

en als het kon was er het kappers- en repaircafé 

 

ZZoo  nnaabbiijj  mmooggeelliijjkk  

-  Bemoedigingsmomenten 

-  (telefonisch) Huisbezoek 

-  Acties vanuit de koren 

acties van het kinderkoor 

 
 

 

'Kerkbalans’ is dit jaar heel toepasselijk: we 

balanceren tussen veilig afstand houden en 

onze behoefte aan contact.  

Ook financieel is 2020 een jaar van balanceren.  

We missen vaste inkomsten uit collectes, 

Klaasmarkt en verhuur. Tegelijkertijd lopen de 

vaste lasten van gebouw, verzekeringen en 

personeel gewoon door. Gelukkig kregen we 

extra bijdragen uit fondsen, van de stichting 

Johannes en Jacobus en giften via de QRcode.  

Maar ons tekort is wel groter geworden. 

 

TToocchh  wwiilllleenn  wwee  ooookk  iinn  22002211::    

 zo nabij mogelijk zijn 

 anders ruimte maken 

 doen wat nog wel kan 

 

DDaatt  kkaann  aalllleeeenn  mmeett  uuww  sstteeuunn  iinn  ddee  vvoorrmm  vvaann    

eeeenn  ffiinnaanncciieellee  bbiijjddrraaggee..  HHeellpptt  uu  mmeeee??  

 

 

 

 

 

 

 

RRuuiimmttee  vvoooorr  rroouuww  

In alle vieringen brandde de Coronakaars voor 

allen die wereldwijd lijden aan deze crisis. 

Er waren individuele contacten en 

groepsgesprekken over rouw en verlies en 

herdenkingen voor onze dierbare overledenen 

met Allerzielen en bij de herdenkingsboog. 
 

 

KKrraacchhtt  ooppddooeenn  

-  Zomers tuinprogramma: De kracht van… 

-  Winters kerstpakket (ook digitaal) 


