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Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Download dan de PDF-versie. 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
• Actie Kerkbalans
• Arbeidsvoorwaarden 2017 en verzekeringen
• Vicariaatsbijeenkomsten 2016
• Vertrek Frans van Zoelen
• Bijeenkomst penningmeesters 7 februari 2017
• Rekening en verantwoording 2016
• Deposito’s
• Kerkveiligheid
• Beheer agrarisch onroerend goed

De nieuwsbrief wordt toegezonden aan de bij ons bekend zijnde e-mailadressen van: 
• de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van de parochies;
• de secretariaten van de parochies;
• de voorzitter, secretaris en penningmeester van de PCI’en;
• bestuur, MT en medewerkers van het bisdom

Reacties en bijdragen, aan- of afmelden  
Vanzelfsprekend zijn reacties, suggesties of bijdragen aan deze nieuwsbrief te allen tijde welkom; deze kunt 
u sturen naar e-mailadres economaat@bisdomrotterdam.nl. 

Ook aan- of afmeldingen voor de nieuwsbrief van het economaat kunnen naar voornoemd e-mailadres 
worden gestuurd. 

Het volgende nummer (aflevering 16) van de nieuwsbrief verschijnt eind maart 2017. 

----- 
Actie Kerkbalans 2017: 21 januari t/m 5 februari 
Het belang van de Actie Kerkbalans behoeft geen verdere toelichting; voor een vitale kerk is ook geld nodig. 
Onlangs zijn de materialen voor de actie verzonden en op zaterdag 21 januari start de actie. Om 13.00 uur 
zal pastoor Dick van Klaveren, bekend van de zondagse televisiemissen vanuit Bodegraven, de klokken 
luiden van de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51 te Vlaardingen. Voor deze bijzondere gelegenheid zijn 
vrijwilligers en belangstellenden van harte uitgenodigd. Kerkbalansconsulent Ad Sosef benadrukt het belang 
van de actie: “We zien steeds: wanneer een kerk naar buiten treedt en overtuigend laat zien wat er allemaal 
gebeurt en hoe waardevol de aanwezigheid van de lokale parochie is in wijk en stad, dat een financiële 
bijdrage van de mensen een natuurlijk gevolg wordt.” 

Lees hele artikel (PDF) 

----- 
Arbeidsvoorwaarden 2017 en verzekeringen 
Onlangs is aan alle parochiesturen de brief met de arbeidsvoorwaarden 2017 toegezonden. In de brief is 
verder informatie opgenomen over een aantal verzekeringen; ook wordt aandacht geschonken aan ‘Energie 
door kerken’ en het einde van de ‘VAR-verklaring’. Na verzending is gebleken dat in de brief op pagina 12 
een foutieve tabel was opgenomen; inmiddels is een aangepaste versie van de brief verzonden.  

http://www.bisdomrotterdam.nl/bisdomrotterdamnu/pers-publicatie/Documents/nieuwsbrieven/economaat/2017/1701-15/1701-15-nieuwsbrief_economaat.pdf
mailto:economaat@bisdomrotterdam.nl
http://www.bisdomrotterdam.nl/bisdomrotterdamnu/pers-publicatie/Documents/nieuwsbrieven/economaat/2017/1701-15/actie_kerkbalans_2017.pdf


----- 
Vicariaatsbijeenkomsten 2016 
Op 22 en 23 november jl. zijn vicariaatsbijeenkomsten gehouden voor parochiebestuurders. Tijdens die 
bijeenkomsten is door mevrouw Marieke Wijnbeld informatie gegeven over ontwikkelingen op het gebied van 
het arbeidsrecht en over de gewijzigde procedure rond bisschoppelijke machtigingen voor verkoop van 
onroerend goed. De heer Simon Kadijk van Donatus ging nader in op wijzigingen in de verzekering van 
onroerend goed. De heer Aureel van Wersch, medewerker Economaat, sprak over het belang van een 
goede samenwerking binnen parochies, tussen parochies en tussen parochies en bisdom. Daarvoor is onder 
meer nodig dat wij elkaar kennen en ook bereid zijn om elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen in het 
gezamenlijke doel waarvoor wij staan: een levende en gezonde kerk, nu en in de toekomst. 

Meer informatie 
• ‘Geef ook voldoende aandacht aan het bedrijfsmatige aspect in de parochie’

Vicariaatsavonden over financiën, verzekeringen en juridische zaken

----- 
Vertrek Frans van Zoelen 
Eind december heeft de heer Frans van Zoelen zijn werkzaamheden voor ons bisdom beëindigd. De 
komende maanden zal hij nog een aantal lopende zaken afhandelen en vervolgens eind april van dit jaar 
officieel met pensioen gaan. Tot zijn opvolger is benoemd de heer Aureel van Wersch. 

E: a.v.wersch@bisdomrotterdam.nl 

----- 
Bijeenkomst penningmeesters – 7 februari 2017 
Op dinsdag 7 februari 2017 vanaf 19.30 uur vindt in Den Haag (op een nog nader te bepalen locatie) een 
bijeenkomst plaats met penningmeesters van de parochies in ons bisdom. De bijeenkomst is bedoeld om 
wederzijds informatie uit te wisselen over zaken die spelen rond de rekening en verantwoording (R&V), de 
begroting en de diocesane heffing. Penningmeesters kunnen zich nog aanmelden (tot 27 januari 2017). 

----- 
Rekening en verantwoording 2016 
Geconstateerd moet worden dat een aantal parochies en Parochiële Caritasinstellingen de rekening en 
verantwoording 2015 nog niet ter goedkeuring door de bisschop bij het bureau van het bisdom heeft 
ingediend. Tijdens de hiervoor aangekondigde bijeenkomst met de penningmeesters wordt nader ingegaan 
op het gehele traject van samenstellen, vaststellen en goedkeuren van de rekening en verantwoording, 
alsmede van de begroting. Het behoeft geen betoog dat tijdige financiële informatieverschaffing van belang 
is voor een zorgvuldig financieel beheer.  

Het model voor de rekening & verantwoording 2016 is hier als download beschikbaar: 
• Rekening en Verantwoording 2016 parochie (Excelbestand)
• Rekening en Verantwoording 2016 Parochiële Caritasinstelling (Excelbestand)

----- 
Deposito’s 
Parochies die beschikken over overtollige liquiditeiten hebben de mogelijkheid deze als deposito te plaatsen 
bij het bisdom. De rentevergoeding is gebaseerd op de rente die het bisdom  ontvangt op zijn spaarrekening 
bij de bank, verhoogd met een opslag. Nadere informatie kan opgevraagd worden bij de heer Aureel van 
Wersch. 

E: a.v.wersch@bisdomrotterdam.nl 

----- 
Kerkveiligheid 
Veiligheid in en rond kerken is een belangrijk onderwerp. Ook tijdens de aangekondigde bijeenkomst met de 
penningmeesters zal hieraan aandacht worden geschonken.  

Meer informatie 
• ‘Kerk en veiligheid. Factsheet wat te doen?’ (PDF)

http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/161129VicariaatsbijeenkomstenEconomaat.aspx
mailto:a.v.wersch@bisdomrotterdam.nl
http://www.bisdomrotterdam.nl/bisdomrotterdamnu/pers-publicatie/Documents/nieuwsbrieven/economaat/2017/1701-15/2016-jaarrekening_parochie.xlsx
http://www.bisdomrotterdam.nl/bisdomrotterdamnu/pers-publicatie/Documents/nieuwsbrieven/economaat/2017/1701-15/2016-jaarrekening_pci.xlsx
mailto:a.v.wersch@bisdomrotterdam.nl
http://www.bisdomrotterdam.nl/bisdomrotterdamnu/pers-publicatie/Documents/nieuwsbrieven/economaat/2017/1701-15/20161216-kerk_en_veiligheid_factsheet.pdf


---- 
Beheer agrarisch onroerend goed 
Een zorgvuldig beheer van agrarisch onroerend goed vereist de nodige aandacht, tijd, maar ook 
deskundigheid. Voor de besturen van die parochies en Parochiële Caritasinstellingen die agrarisch 
onroerend goed in bezit hebben, organiseert het bisdom daarom op woensdag 17 mei 2017 een 
voorlichtingsbijeenkomst in  Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt door een aantal medewerkers van 
Rentmeesterkantoor Overwater nader ingegaan op de belangrijkste aspecten van het beheren van agrarisch 
onroerend goed en op recente ontwikkelingen op dat gebied. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt, 
bij voldoende belangstelling, voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. De uitnodiging voor deze 
bijeenkomst wordt tijdig verzonden. 



 
 
Actie Kerkbalans 2017: 21 januari t/m 5 februari 
 
Het belang van de Actie Kerkbalans behoeft geen verdere toelichting; voor een vitale kerk is ook geld nodig. 
Onlangs zijn de materialen voor de actie verzonden en op zaterdag 21 januari start de actie. Om 13.00 uur 
zal pastoor Dick van Klaveren, bekend van de zondagse televisiemissen vanuit Bodegraven, de klokken 
luiden van de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51 te Vlaardingen. Voor deze bijzondere gelegenheid zijn 
vrijwilligers en belangstellenden van harte uitgenodigd. Kerkbalansconsulent Ad Sosef benadrukt het belang 
van de actie: “We zien steeds: wanneer een kerk naar buiten treedt en overtuigend laat zien wat er allemaal 
gebeurt en hoe waardevol de aanwezigheid van de lokale parochie is in wijk en stad, dat een financiële 
bijdrage van de mensen een natuurlijk gevolg wordt.” 
 
Meer informatie 
• Actie Kerkbalans met klokgelui in Vlaardingen van start 
 
Voorbeeldbrief 
In de aanloop naar Kerkbalans is op de site van bisdom Rotterdam een voorbeeldbrief gepubliceerd voor de 
actie: 

 
• Voorbeeldbrief actie Kerkbalans: R.K. Parochie de Vier Evangelisten in Den Haag 

Brief met positieve toonzetting die de lezer rechtstreeks aanspreekt 
 
Parochiebladartikelen Kerkbalans 
Het bisdom heeft een serie artikelen laten maken over Kerkbalans. De artikelen worden gepubliceerd op de 
website van het bisdom en kunnen worden overgenomen door de parochiebladen. Emy Jansons interviewde 
betrokkenen bij de actie Kerkbalans. Op 15 januari verscheen deel vier in de serie van vijf interviews: ‘De 
kracht van fondsenwerving’. Hierin vertelt Wim Middendorp hoe andere vormen van fondsenwerving de 
Kerkbalans kunnen aanvullen. Denk aan: een benefietconcert, rommelmarkt of tentoonstelling. 
 
Lees dit interview en ook de eerdere interviews op de website van het bisdom: 
 
• Interview: De kracht van fondsenwerving (Kerkbalans 2017) 

Wim Middendorp (Hoogvliet): 
“Als je iets gezamenlijk doet voor de kerk, geeft dat een band." 

• Interview: Handvatten voor een goede aanpak (Kerkbalans 2017) 
Joop Gardien en Johan Demmenie (Westland): 
“Een kans om Kerkbalans groter te maken.” 

• Interview: Vrijwilligers voor de actie Kerkbalans (Kerkbalans 2017) 
Thea Bakker (Schiedam): 
“Dat is natuurlijk wel fijn als je het met elkaar kunt doen en kunt delen.” 

• Interview: In beweging komen loont (Kerkbalans 2017) 
Jacques Aartman (Bollenstreek): 
“Dit kan bij ons ook echt een behoorlijk materieel verschil maken.” 

 

http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/170109ActieKerkbalansvanstart.aspx
http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/161218VoorbeeldbriefActieKerkbalans.aspx
http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/170115DeKrachtVanFondsenwerving-Kerkbalans.aspx
http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/161212HandvattenVooreenGoedeAanpakKerkbalans.aspx
http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/InterviewVrijwilligersVoorActieKerkbalans.aspx
http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/161119InterviewInBewegingKomenLoont.aspx

