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Proficiat. 

 

Het kerkbestuur feliciteert alle parochianen die in augustus hun verjaardag gevierd hebben. 

 

 

Omdat wij u op de hoogte willen houden van de financiële situatie van onze parochie, geven 

wij een overzicht van de laatste twee boekjaren. 

 

 

BATEN EN LASTENREKENING  2014 – 2013 

 

BATEN         2014        2013 

 

Bijdrage parochianen  €   55.073,00  €   53.884,00 

Opbrengsten uit 

bezittingen en beleggingen €   45.002,00  €   36.384,00 

Nadelig saldo   €      0,00  €   19.520,00 

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

    € 100.075,00  € 109.788,00 

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

LASTEN 

 

Persoonskosten  €   41.073,00  €   43.902,00 

Huisvestingskosten  €   21.660,00  €   25.163,00 

Kosten eredienst  €   13.163,00  €   14.917,00 

Kosten pastoraal  €        904,00  €     1.607,00 

Verplichte en vrijwillige 

bijdragen   €   13.425,00  €   16.442,00 

Beheerskosten   €     6.509,00  €     7.757,00 

Voordelig saldo  €     3.341,00  €    0,00 

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

Som der lasten  € 100.075,00  € 109.788,00 

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

 

Hoe kan ik meedoen met de kerkbijdrage? 
* Met internet bankieren kunt uzelf een machtiging maken om uw periodieke bijdrage te 

storten. 

 U hoeft alleen uw eigen adres en rekeningnummer in te vullen en het rekeningnummer 

van het  kerkbestuur van de  H. Remigius parochie te Klimmen, met vermelding van 

“Kerkbijdrage”. 

 Ons bankrekeningnummer is:  NL12RABO 0125 9055 48 

 

* U kunt ook gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro. 

 Vergeet dan niet om uw banknummer te vermelden! (uw IBAN rekeningnummer) 

 

 

 



Wat is het richtbedrag? 

 

Voor de kerkbijdrage in het bisdom Roermond is een richtlijn vastgesteld van 1 % van het 

jaarlijkse netto-inkomen van een gezin. Voor een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend 

pensioen komt dit neer op € 100,00. Van parochianen met een modaal inkomen wordt een 

jaarlijkse bijdrage verwacht van € 180,00 en van parochianen met een inkomen van 2x 

modaal € 314,00. Maar we zijn blij met elke bijdrage. 

 

Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële 

steun! 

 

 

Lezingencyclus ‘Academie Rolduc’ 
 

De lezingencyclus ‘Academie Rolduc’ krijgt een vervolg. Het initiatief van het Theologisch 

Instituut Rolduc bleek afgelopen seizoen een groot succes. De zeven lezingen werden steeds 

door minstens vijftig en soms wel meer dan honderd belangstellenden bezocht.  

Op 2 oktober start de nieuwe reeks met een filosofische beschouwing van het begrip 

‘barmhartigheid’. Daarna volgen lezingen op het gebied van kerkgeschiedenis, sociale leer 

van de kerk, christelijke ethiek, cultuur, bijbel en de relatie christendom/boeddhisme. De 

lezingen worden steeds gehouden op vrijdagavond in Abdij Rolduc in Kerkrade.  

De lezingen van Academie Rolduc zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen 

per avond inschrijven. De kosten bedragen vijf euro per bijeenkomst. Binnenkort verschijnt 

de brochure met een toelichting op de thema’s van het nieuwe seizoen.  

Programma 2015-2016 

2 oktober: Een warm hart voor barmhartigheid? (dr. Detlef Rohling) 

20 november: Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog (dr. Paul Hamans) 

18 december: Paus Franciscus over het goede samenleven (prof. dr. Fred van Iersel) 

22 januari: De eindige mens in het ‘oneindige’ universum (drs. Hubert Timmermans) 

19 februari: Huwelijk en Gezin (dr. Lambert Hendriks) 

11 maart: De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach (dr. Gerard Sars) 

22 april: Vrouwen in de bijbel (dr. Lia van Aalsum) 

10 juni: Boeddha in de etalage? (drs. Helene Etminan) 

 

 

 


