
 
 

Kerk zijn we samen 
 

Het is tijd voor Actie Kerkbalans, die dit jaar plaats- 
vindt van 6 tot 24 januari.   
 
Als kerk willen we er zijn in vreugde en verdriet en 
bij alle andere belangrijke momenten in het leven.  
Door de coronacrisis en de vele beperkende maat-
regelen leven we in een bijzondere tijd. Gelukkig 
kunnen we de vieringen thuis volgen via YouTube 
en Beek TV. Ook nu kunnen we er als parochie 
voor u zijn, als u ons nodig heeft...  
 
Om als kerk de nabijheid van Gods liefde gestalte 
te kunnen geven en een mooie, gezongen liturgie 
te verzorgen, doen we een beroep op uw vrijwillige 
bijdrage voor onze H. Norbertusparochie via de 
Actie Kerkbalans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het koper van de kerken wordt gepoetst 
 
De kerk heeft voor iedereen een eigen betekenis. 
Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust 
zoekt of tot bezinning komt of een kaarsje kunt 
aansteken, als u daar behoefte aan heeft. 

Alles van waarde vergt onderhoud. Voor de 
erediensten, de verwarming, de verlichting, het 
geluid, de gebouwen, de begraafplaatsen 
enzovoorts is geld nodig. Daarom is er de Actie 
Kerkbalans. 
 
 
 
 
 
 
 
Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor mensen 
van binnen en buiten de H.- Norbertusparochie? 
Geef dan via Actie Kerkbalans. Zo behouden we 
samen wat waardevol is.  
 
Doet u mee?  
 
Vul dan de intekenkaart in die achter in de kerk en 
in de Mariakapellen bij de kerken ligt en lever deze 
vóór maandag 24 januari 2022 in bij de parochie. 
De Norbertusparochie dankt u bij voorbaat voor 
uw vrijgevigheid!  
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Omzien naar elkaar vind ik belangrijk…  

Daarom geef ik voor mijn kerk 
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Onze kerken 
 
Onze mooie kerkgebouwen willen we in stand 
houden. Bedragen die u bestemt voor de Stichting 
Petrusfonds Hilvarenbeek of de Stichting Behoud 
Sint-Willibrorduskerk Diessen, worden uitsluitend 
besteed aan onderhoud, restauratie en behoud 
van interieur en exterieur van de Petruskerk en de 
Sint-Willibrorduskerk. Hiervan wordt geen afdracht 
gedaan aan het bisdom. 
 

 
 
Sint Josephkapel op de Westrik 
 
Wilt u meer informatie? 
 
Meer informatie over de parochie kunt u vinden op 
de website www.h-norbertus.nl. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
parochiecentra of een mail sturen naar 
administratie@h-norbertus.nl.  
 
Parochiecentra 
 
Locatie Diessen: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen 
(pad dat rechts van de pastorie door de tuin loopt). 
Telefoonnummer (013) 504 12 15. Geopend voor 
bezoekers van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur 
 
Locatie Hilvarenbeek: vrijthof 33, 5081 CB 
Hilvarenbeek (achteringang St.-Petruskerk in de 
Kapittelstraat). Telefoonnummer (013) 505 2828. 
Geopend op donderdag van 9.00 – 12.00 uur 
 
De Norbertusparochie dankt u hartelijk voor uw 
vrijgevigheid! Dankzij u kunnen we in 2022 ons 
werk blijven voortzetten.  
En… iedereen is welkom in onze kerken. 

Caritasfonds 
 
De Norbertusparochie heeft  
ook een Caritasfonds, dat tot 
doel heeft noodlijdenden in 
onze omgeving te steunen. 
Samen delen en aandacht voor 
elkaar is een mooi Christelijk 
gebaar. 

 
 

 
 
Belastingdienst helpt ook een handje mee 

 
Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) 
aftrekbaar is voor de belasting? Zowel de parochie 
als de beide stichtingen zijn Algemeen Nut 
Beogende Instellingen (ANBI). Voor gewone giften 
geldt een drempel. Periodieke giften die voor vijf 
jaar zijn vastgelegd in een overeenkomst en elk 
jaar worden overgemaakt, zijn volledig aftrekbaar. 
Dit laatste kan van belang zijn voor giften van         
€ 150,00 per jaar of meer. 
Ook is de kerk vrijgesteld van erf- en schenk-
belasting. Misschien een reden om de kerk als 
erfgenaam op te nemen in uw testament of haar 
een legaat toe te kennen. 
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Uw deelname aan de  

Actie Kerkbalans doet er toe. 

 Geef vandaag  

voor de kerk van morgen! 


