Beste mede-parochiaan,
Op de welkomstborden van de Needse ondernemers bij de invalswegen van Neede
stond onlangs de tekst “Neede, je kunt er niet omheen”.
Een duidelijke kwinkslag naar de tijdelijk afgesloten Rondweg.
Het gevoel van “Je kunt er niet omheen” bekroop u wellicht ook toen u de envelop van Kerkbalans ontving. De
Actie Kerkbalans doet een beroep op uw solidariteit met onze geloofsgemeenschap in Neede. Voelt u zich nog
verbonden met de kerk?
Er zijn meerdere manieren om tegen ‘kerk’ aan te kijken.
De meest voor de hand liggende is de kerk als gebouw, als plek om samen te komen. In weekendvieringen,
bij hoogfeesten zoals Kerstmis en Pasen of bij scharniermomenten in het leven zoeken we contact met God,
met onszelf en met elkaar. De kerk als plek voor dankbaarheid, troost, vreugde en inspiratie.
Bij de kerk kun je ook denken aan het instituut, de organisatie. Mede door de krimp en het priestertekort zien
we steeds meer schaalvergroting. Ons pastorale team werkt sinds 1 juli 2017 voor St. Paulus (7 kerken) en St.
Ludger (9 kerken) en een samenvoeging van beide parochies zal op termijn onvermijdelijk zijn. Met weemoed
wordt soms teruggedacht aan de tijd dat Neede nog een zelfstandige parochie was met een eigen pastoor.
Met een herder die zijn schapen kent. Wie echter naar de harde cijfers kijkt begrijpt de noodzaak tot
schaalvergroting.
Bij het begrip ‘kerk’ kun je ook denken aan het werk van de kerk, aan haar rol in de maatschappij. Aan
mensen die omzien naar de naasten, dichtbij en ver weg. In woord én daad de weg van het evangelie volgen,
ook in oecumenische samenwerking met andere kerken.
Al deze facetten (gebouw, organisatie en werk) kunnen we niet los zien van elkaar. De voorbereiding op de 1e
communie en het Vormsel wordt gezamenlijk gedaan. St. Paulus heeft een uitvaartgroep die in alle kerken
voorgaat. De Paulusbrief wil u maandelijks per e-mail informeren en inspireren. Doopvieringen zijn meestal
niet meer in de eigen kerk, maar gezamenlijk. Het lijkt soms wel “Paulus voor en Paulus na”. Welke rol speelt
onze Needse kerk nog in dat grote geheel? Doen we er nog toe?
Dat wordt bepaald door onze veerkracht.
We moeten in ieder geval zorgen dat we als kerk in Neede financieel gezond blijven. Onze begroting 2018
(z.o.z.) laat positieve cijfers zien, na jaren van rode cijfers. Daarvoor hebben we wel fors moeten bezuinigen,
o.a. op de eigen personeelskosten. De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn hard nodig om ook de komende
jaren positieve cijfers te laten zien. Negatieve resultaten brengt de kans op kerksluiting dichterbij.
Veerkracht moeten we ook tonen in onze persoonlijk inzet voor de kerk. De huidige groep vrijwilligers wordt
ouder en kleiner. In Neede zijn de vieringen voor kinderen en het Inloophuis twee speerpunten. Daarin willen
we ook andere locaties tot voorbeeld zijn. Het lukt echter ook in Neede niet meer om alle ballen in de lucht te
houden. Samenwerking met andere locaties (die soortgelijke problemen ervaren!) is nodig. Door over onze
eigen (Needse) grenzen heen te kijken, door die samenwerking te zoeken, kunnen er mooie dingen ontstaan
en blijft de boodschap klinken die we als kerk willen uitdragen.
Geef toekomst aan onze kerk aan de Borculoseweg en aan onze geloofsgemeenschap met uw bijdrage aan de
Actie Kerkbalans. Zodat iedereen in de St. Paulus parochie onze Needse ondernemers gelijk moet geven:
“Neede, je kunt er niet omheen”…
Uw locatieraad

Bij gelegenheid van de viering van Kerstmis en de overgang naar het nieuwe jaar heb ik onze
vrijwilligers bedankt en hopelijk bemoedigd. Op alle niveaus zetten zij zich namelijk in en geven
hun beste krachten en talenten voor de geloofsgemeenschap die ons dierbaar is en die we niet
willen missen. Hun getal wordt kleiner en er wordt veel van hen gevraagd. Ook in deze tijd
komen velen in beweging om te helpen de Aktie Kerkbalans 2018 tot een succes te maken.
Dat zonder de aanwezigheid van kerken de samenleving haar ziel mist, erkennen steeds meer mensen, zelfs
niet-christenen. Ze komen erachter dat het geen goede zaak zou zijn als in Nederland steeds meer kerken
zouden verdwijnen. Maar daarvoor zal wel iets moeten gebeuren.
Graag willen het parochiebestuur en de locatieraden van onze mooie St. Paulusparochie zich inzetten om het
zover niet te laten komen. Met uw steun lukt hen dat.

“Geef voor je kerk” is het motto van Kerkbalans. Wij zijn door de Kerk verbonden met God, met elkaar en de
generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig
hebben. Dat begint al, als je een prachtig kerkgebouw ziet staan, dat ooit gebouwd is om God en mens te
verbinden. Een ontmoetingsplek, waar lief en leed wordt gedeeld. Dat de kerk zo’n plek is en er als gebouw
goed onderhouden bij blijft staan, lukt niet vanzelf. Maar het gaat om méér dan een gebouw. Het gaat ook om
het parochiecentrum met de administratie, om het geven van catechese aan kinderen, jongeren en
volwassenen, de toerusting van vrijwilligers, het bekostigen van het pastorale werk, activiteiten en projecten,
het bijstaan van hen die in nood verkeren, het bezoekwerk en ga zo maar door ….!
Dat - naast uw gelovige deelname - uw financiële bijdrage hierin van groot belang is, is duidelijk! Steun
daarom de Actie Kerkbalans en geef naar draagkracht voor het behoud van uw eigen kerk.
Pastoor H.A.M. de Jong

Begroting 2018 en resultaten 2014-2016
Locatie H. Caecilia in Neede
Begroting Resultaat
2018
2016
LASTEN
Kosten onroerend goed
Personeelskosten
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten
Incidentele lasten
Totaal lasten (L)

Resultaat
2015

Resultaat
2014

18.592
30.869
2.200
1.302
8.675
8.780
2.024
72.442

20.278
36.126
3.286
1.358
8.038
4.618

21.693
45.756
3.098
785
9.917
5.872

22.866
40.794
4.179
1.748
9.225
5.236

73.704

87.121

84.048

BATEN
Bijdragen parochianen
Incidentele baten
Begraafplaats baten

53.200
9.935

56.032

58.278

1.930

1.708

65.299
146
921

Totaal baten (B)

63.135

57.962

59.986

66.366

SALDO EXPLOITATIE (B-L)

-9.307

-15.742

-27.135

-17.682

13.000
41
12.959

12.993
975
380
13.588

11.835
70
418
11.487

12.998
1.550
504
14.044

3.652

-2.154

-15.648

-3.638

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
Begraafplaats overige kosten
Financiële lasten
Saldo Financiële Baten en Lasten (F)
RESULTAAT BOEKJAAR (B-L+F)

