
 
 
De actie Kerkbalans 2017 is voor onze parochie van 
heel groot belang. 
Ter toelichting even wat feiten op een rijtje: 
⁃  voor de actie van dit jaar zijn er zo'n 1800 enveloppen de 
deur uit gegaan. Uit ervaring weten we dat er rond 220 
mensen daadwerkelijk een bedrag overmaken. Dat is slechts 
12%.  
⁃  deze kleine groep parochianen moet de parochie Breda 
Centrum in leven houden. 
⁃  Het nieuwe Kerkbestuur probeert uit alle macht baten en 
lasten in evenwicht te houden. Toch verwachten we ook in 
2017 een tekort op de begroting van zo'n € 39.000. 
⁃  Ieder jaar weer komen we geld tekort. Daardoor wordt 
onze reserve steeds kleiner. Zonder reserve ontstaan tekorten 
die niet meer opgevangen kunnen worden.  
Er moet dus nu iets gebeuren. Hoe? 
 



De inkomsten verhogen. Een goede organisatie van de 
actie Kerkbalans is daarbij noodzakelijk. 
De uitgaven beperken. Dit zijn logische economische 
uitgangspunten. 
Hoe doen wij dit?  
 
Vrijwilligers: 
⁃  De vrijwilligers zijn het goud van onze parochie. Zij doen, 
zonder enige vergoeding, veel noodzakelijk werk. Het aantal 
vrijwilligers neemt echter af, zodat steeds meer werk in 
handen komt van steeds minder mensen. Daardoor kunnen 
we o.a. ons secretariaat niet voldoende bezetten en worden 
priesters en bestuurders onverantwoord extra belast. 
Actie: Een van onze nieuwe bestuursleden, mevr. Martina 
Meul, heeft als specifieke taak de vrijwilligers zo goed 
mogelijk te begeleiden en hen te helpen bij problemen. Ook 
gaan we actief op zoek naar gemotiveerde mensen die bereid 
zijn een deel van hun vrije tijd aan de kerk te geven.  
 
Communicatie: 
⁃  Een goede communicatie met de parochianen vindt het 
nieuwe parochiebestuur heel belangrijk. De oude website 
voldeed niet meer. 
Actie: Wij hebben een nieuwe website gemaakt. Hierdoor 
kunnen we de parochianen en andere belangstellenden beter 
informeren. Ook kunnen vele zaken nu ook digitaal worden 
geregeld. Dit vergemakkelijkt het werk op het secretariaat.  
 
Zie: www.parochiebredacentrum.nl 
 
 



 
Pastoraal team: 
⁃  Priesters en diakens zijn onmisbaar voor onze liturgie en 
het toedienen van de sacramenten. Personeelskosten drukken 
echter zwaar op de begroting. 
Actie: Naast een beperkte vaste aanstelling van pastoor De 
Koning zijn wij in overleg met het bisdom om op korte termijn 
de pastoor t.a.v. de liturgische en sacramentele bediening ‘Pro 
Deo’ te ondersteunen. Hierdoor nemen de mogelijkheden voor 
de toediening van de sacramenten toe hetgeen ook een 
gunstig effect heeft op de inkomsten. Zij worden 
administratief ondersteund door een extra, betaalde, kracht. 
Een noodzakelijk besluit om een en ander organisatorisch 
goed te laten verlopen en de werkdruk op het secretariaat te 
verminderen. 
 
Antoniuskathedraal: 
⁃  Het groot onderhoud van onze Antoniuskathedraal heeft 
de afgelopen jaren veel aandacht gehad. Na drie 
restauratierondes is het gebouw grotendeels weer in goede 
staat. Dankzij subsidies konden de werkzaamheden voor een 
belangrijk deel worden bekostigd, maar ook de parochie en 
het Steunfonds van de kerk hebben flink wat eigen geld 
moeten aanwenden. Ook in de komende jaren dreigt het 
kerkgebouw een belangrijke kostenpost te blijven. 
Actie: De komende jaren zullen de uitgaven aan het 
kerkgebouw nadrukkelijk worden verlaagd. Alleen 
noodzakelijke, betaalbare reparaties en kleine 
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.  
 
 



 
 
Verwarming: 
⁃  De verwarming van de Antoniuskathedraal functioneert 
nog maar gedeeltelijk. Herstel zal meer dan € 100.000 kosten.  
Actie: de werkzaamheden aan de hete-luchtverwarming 
worden niet uitgevoerd omdat de kosten te hoog zijn. 
Bovendien bevalt deze verwarming niet. Het verwarmen van 
het gebouw gedurende 1 uur kost € 50. In de wintermaanden 
verwarmen we het gebouw twee uur vooraf. De kosten 
daarvan zijn hoger dan we tijdens de collecte ophalen. Het 
effect van de verwarming is bovendien nihil. Warme lucht 
stijgt op en de parochianen voelen er weinig van. Wel wordt 
vaak een hinderlijke koude luchtstroom ervaren. 
In plaats daarvan experimenteren we nu met elektrisch 

verwarmde kussens. Deze contactwarmte wordt als prettig 
ervaren. Als de ervaringen positief blijven, gaan we meerdere 
kussens voor de parochianen aanschaffen. De 
verwarmingskosten zullen hierdoor afnemen, terwijl de 
parochianen niet 'in de kou worden gezet.' Een duurzame, 
effectieve en goedkope oplossing. 
 
 



 
 


