ANBI publicatie parochie van de heilige Theresia van het
Kind Jezus te Ransdaal.
Algemene gegevens
De parochie van de heilige Theresia van het Kind Jezus is een
geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De
parochie is een deel van het Bisdom Roermond. De Rooms Katholieke Kerk heeft
van de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instellingen (afgekort:
ANBI-) groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke
parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn
aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie van de
heilige Theresia van het Kind Jezus.
Ook heeft de parochie een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Identificatie Nummer (afgekort: RSNI-Nummer): 2679024.
Verder is de parochie als religieuze organisatie ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74911120.
Officiële naam van de parochie: Heilige Theresia van het Kind Jezus. Bezoek- en
postadres: Ransdalerstraat 74, 6312 AJ Ransdaal, tel.nr.: 043-459122.
Kerkgebouw: Ransdalerstraat 76, 6312 AJ Ransdaal.

Samenstelling bestuur
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon
naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden
bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het
bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland
(http://www.rkkerk.nl/bestanden/kerkrechtelijk/reglement_bestuur_parochie_3.p
df). Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met
elkaar samenwerken. Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de
herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het
kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover
het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending
daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en
hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit
de pastoor als voorzitter-secretaris, een penningmeester en vijf bestuursleden. Het
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bestuur wordt bijgestaan door een financieel administrateur, die geen deel uit
maakt van het bestuur. Ook is er een administrateur voor de kerkbijdrage, die
evenmin deelt uitmaakt van het kerkbestuur. Beiden ontvangen geen vergeoding
voor hun werkzaamheden. Verder zijn er voor bepaalde activiteiten, zoals het
parochieblad en de processie, commissies, waarvan de leden eveneens pro Deo
werken.

Contactpersonen
Pastoor Frans Crutzen, Ransdalerstraat 74, 6312 AJ Ransdaal, tel.nr. 0434591221, bij geen gehoor in noodgevallen: 06-51192552. E-mail:
fr.crutzen@home.nl
Koster Michel Donners, Dokter Huntjensstraat 7, 6311 AP Ransdaal, tel.nr. 0434592657. E-mail: donnerscoenjaerts@home.nl
Kerkhofbeheerder Hub Dautzenberg, Mareheiweg 33, 6343 EM Klimmen, tel.nr.
043-4592644. E-mail: dautzeg@gmail.com
Administrateur van het kerkbestuur: Martin Vermeer, Korteweg 2, 6311 BB
Ransdaal. E-mail: martin.vermeer@vitc.nl
Administrateur van de kerkbijdrage van de parochie: Václav Volf,
Gerbergastraat 2, 6311 BA Ransdaal, tel.nr. 06-52498397. E-mail:
v.volf@zonnet.nl
Bestellen misintenties en bloemsiergroep: Lies Donners-Coenjaerts, Dokter
Huntjensstraat 7, 6311 AP Ransdaal, tel.nr. 043-4592657. E-mail:
donnerscoenjaerts@home.nl
Parochieblad: Ria Senden-Rouwette, Rootveldstraat 13, 6311 AL Ransdaal,
tel.nr. 043-4592675. E-mail: riasenden@hotmail.com Advertenties
parochieblad: Paul Rybakowski, Rootveldstraat 21, 6311 AL Ransdaal, tel.nr.
043-4592675. E-mail: p-rybakowski@ziggo.nl

Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie
als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk
duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de
diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.
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De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en
daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een
bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en
catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan
toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een
parochie niet functioneren.

Beleidsplan
Het beleidsplan van het bisdom Roermond en van de parochie is te vinden op
www.bisdom-roermond.nl.

Beloningsbeleid
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen
beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun
functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige
medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen.

Verslag activiteiten
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er
wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij
ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat
nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er is zorg voor het
behoud en onderhoud van het kerkgebouw, overige gebouwen en de
begraafplaats. Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor
het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk
parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke
activiteiten. Een overzicht van de belangrijkste gegevens en activiteiten treft u aan
op het maandelijks verschijnend parochieblad, waarop eenieder zich gratis kan
abonneren via de pastoor, de koster of het kerkbestuur van de parochie.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen
over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van
continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun
werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke
activiteiten vinden plaats. In de komende drie jaren hoopt het kerkbestuur de
afwerking van de gerestaureerde sacristie en ander bij-ruimten van de kerk te
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kunnen afronden, de ramen en het inwendige van de traptoren naast de kerktoren
van een nieuwe beglazing etc. te kunnen voorzien, de inwendige verlichting van
de kerk te kunnen aanpakken die geheel verouderd is alsook de groenvoorziening
rond het kerkgebouw en het kerkhof aan te passen. Ook zal voegwerk van kerk en
pastorie moeten worden hersteld, alsmede alle verfwerk aan de pastorie. De
kosten van een en ander worden beraamd op ruim 150.00 tot 175.000 euro. Dat
een en ander niet uit de gewone middelen betaald kan worden, moge duidelijk
zijn. Er zullen acties moeten worden ontwikkeld!

Schenking aan parochie volledig aftrekbaar
Met ingang van 1 januari 2014 is de Wet op Schenking gewijzigd. Vanaf die
datum kunt u zonder tussenkomst van de notaris een akte van schenking opmaken.
Indien u minimaal vijf achtereenvolgende jaren een gift wilt doen kunt u een
onderhandse schenkingsovereenkomst opstellen. Het te doneren bedrag is dan
volledig aftrekbaar van uw belastingaangifte. Voorwaarden en model kunt u
vinden op de website van de Belastingdienst. Voor nadere informatie kunt u ook
contact opnemen met uw pastoor.

Bankrekeningen
In de oneven weken is er op zaterdagavond om 19.00 uur in mis in de parochiekerk
van Ransdaal. Iedere zondag is er een mis om 9.30 uur. Het stipendium voor die
missen bedraagt 25euro. Misstipendia en andere betalingen aan het kerkbestuur –
behalve de overboekingen voor de kerkbijdrage – gelieve U altijd over te boeken
op bankrekeningnummer NL10 RABO 014.62.46.969 op naam van: Kerkbestuur
H. Theresia Ransdaal, onder vermelding van dag en intentie van de mis. Wanneer
U per bank misintenties hebt besteld en betaald gelieve U ze eveneens tijdig
schriftelijk of per e-mail door te geven aan de pastoor of koster van de parochie.
Wilt U ons meehelpen bij het letterlijk en figuurlijk opbouwen van onze
parochiegemeenschap, draag dan ook uw bouwsteen bij. De parochie moet
zichzelf bedruipen en opkomen voor de kosten van kerkgebouw, begraafplaats,
pastorie, zangkoor, kerkversiering, priester, koster etc. Ook uw kerkbijdrage is
van harte welkom! Samen sterk voor onze parochiekerk! Voor het overboeken
van uw kerkbijdrage is een apart bankrekeningnummer : NL62 RABO
012.59.05.521 ten name van Kerkbestuur H. Theresia Ransdaal. Graag met
vermelding over welk jaar of jaren de bijdrage bedoeld is.
Voor de begraafplaats is een aparte bankrekening voor het betalen van de
onderhoudsrechten, grafhuur en verzekering van grafmonumenten - en/of
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ruimingskosten van gedenktekens : NL60 RABO 015.18.95.155 ten name van
Kerkbestuur H. Theresia Ransdaal. U gelieve daarbij altijd het grafnummer te
vermelden dat op uw grafhuurcontract staat en de periode waarover het
betreffende graf wordt gehuurd en/of de ruimingskosten.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de gerealiseerde
ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar
zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar. De verwachting
is dat de komende jaren het resultaat negatief zal blijven, vanwege de
verminderende bijdragen van parochianen en de stijgende lasten. Dit laatste
ondanks reeds getroffen maatregelen en bezuinigingen waaronder het verlagen
van de verzekeringskosten voor gebouwen en inventaris. Fors teruglopende
aantallen kerkgangers, minder inkomsten uit collectes en kerkbijdragen,
vermindering misintenties en stichtingen, afname liturgische vieringen zorgen
voor verdere daling van inkomsten.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de
benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via
de Actie Kerkbalans, en/of via de plaatselijk meer bekende kerkbijdrage,
gevraagd om hun jaarlijkse bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij
behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van
woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met
een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend
voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in
Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen
of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt
besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht
en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen
inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen,
waaronder de begraafplaats, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals
onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen
organisatie (vergoedingen aan de koster en bijdragen aan zangkoor, dirigenten en
organisten). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie
en beheer van de kerkelijke bezittingen.
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