
Financiën en meer  

 

 

Vijf jaar convenant 

 

 In een verantwoording naar het parochiebestuur schrijven we: “Terugkijkend mogen we 

zeggen: we zijn een actieve geloofsgemeenschap gebleken en gebleven: 

 

Liturgisch: 

Tot corona wekelijks een viering; de meeste verzorgd door de eigen voorgangers, die 

ook de speciale vieringen en de vieringen op de grote feesten vorm gaven. De 

eucharistievieringen namen ook qua bezoekersaantallen een steeds bescheidener plaats 

in. Het aantal deelnemers aan de andere vieringen is steeds constant gebleven. In de 

coronapauze hebben we enkele bijeenkomsten buiten georganiseerd en na de 

gedwongen coronapauze is de draad weer opgepakt: te beginnen met eens per maand 

vanaf september weer naar tweemaal per maand. Daarna bekijken we het 

vieringenschema opnieuw. De vieringen zijn vanwege de beperkingen ook inhoudelijk 

aangepast. We hebben er ook van geleerd. Het koffie drinken is inmiddels een vast en 

belangrijk onderdeel geworden. 

 

Pastoraal contact: 

Het pastorale contact met de (geloofs)gemeenschap verloopt via het Blad Rond De 

Lindense Toren dat zeker sinds de aanvang van het Coronatijdperk zijn belang heeft 

aangetoond. Om die reden is het blad sinds anderhalf jaar iets vaker uitgebracht. Veel 

indruk maakte de speciale editie met ‘Paasverhalen’.  

Daarnaast zijn de individuele contacten belangrijk gebleven. Zij vervulden 

bijvoorbeeld een onmisbare functie bijvoorbeeld bij een overlijden.  

 

 

 

Organisatorisch: 

De contactgroep heeft zijn taak serieus genomen en naar beste vermogen de zaken 

geregeld.  De leden van de contactgroep zijn alle ook actief als voorganger, organist,  

koster, redacteur enz. 

 

Financieel: 

De bijdragen aan de spaarpot zijn vijf jaar op peil gebleven. De vaste donateurs die de 

spaarpot vulden, die bij de parochie in beheer is, blijken een trouwe groep. Door 

overlijdens is de jaaropbrengst wel iets afgenomen. Wel krijgen we steeds meer vragen 

waaruit twijfel of onzekerheid spreekt.  

De inkomsten en bijdragen via de Stichting Louisa Linden zijn gestegen en bedroegen 

in 2020 - een coronajaar bijna zonder concerten - netto bijna 1900, -  

 

 Algemeen: 

Tot nu toe zijn we er niet in geslaagd tegenwicht te bieden aan de vergrijzing. We 

bespraken nieuwe ideeën, maar door corona zijn die niet uitgevoerd. Naar de toekomst 

toe is de belangrijkste uitdaging jongere mensen te trekken. Een ander punt van zorg is 

de leeftijd van de groep van onze voorgangers.”   

 



Elk jaar rond deze tijd houden we onze financiële actie, die sinds 2016 in het teken staat van 

het convenant. De eerste fase van het convenant beliep vijf jaar. Die fase is afgelopen, hoewel 

je je kunt afvragen hoe je de coronaperiode in 2020 en 2021 moet meetellen. Er zijn in deze 

periode immers nauwelijks collectegelden en kaarsengelden binnen gekomen.  

Van de andere kant kunnen we zeggen dat we onze doelstelling hebben gehaald:  

 

de toekomst van de kerk en de geloofsgemeenschap van Linden is voor de volgende vijf 

jaar veilig gesteld als we er in slagen de bijdragen op peil te houden 

  

Dat is een conclusie waar we trots op mogen zijn, en waarvoor grote dank op zijn plaats is aan 

allen in en rond Linden voor hun bijdragen. 

 

De contactgroep is in gesprek met het parochiebestuur over hoe verder met het convenant, 

waarbij we ook nog verder in de toekomst proberen te kijken. We hebben er vertrouwen in. 

Het uitgangspunt blijft: het convenant is er om de kerk en de geloofsgemeenschap in Linden 

in stand te houden en is niet bedoeld als weg naar sluiting.  

We komen daar zeker nog op terug. 

 

Voor nu is belangrijk dat we de financiële bijdragen op peil proberen te houden en dus nu ook 

weer onze jaarlijkse actie organiseren.  

In de eerste week van november ontvangt u daarover een brief waarin we u vragen om uw 

bijdrage. 

 

Ter informatie hieronder de financiële stand van zaken in cijfers.   

 

1. De spaarpot in beheer bij het parochiebestuur bevatte per 1 oktober 2021 ongeveer € 

34.000,-  

2. De Stichting Louisa Linden heeft per 1 oktober 2021 ca € 9.000, -  

in kas.  

 

Omdat de stichting Louisa een zogenaamde ANBI-stichting is, zijn we verplicht jaarlijks een 

‘jaarrekening’ te publiceren. Dat doen we via www.grootlinden.nl : 

   

Jaarrekening Stichting Louisa Linden 2020 

 

*Saldo Per 1-1-2021 op rekening ASN    € 8353,- 

 

*Overzicht van inkomsten en uitgaven in 2020: 

 

                   Inkomsten: -particuliere giften en bijdragen  1665,- 

   -inkomsten uit activiteiten                 308,50           

        Totaal       1982,32 

 

                    Uitgaven:    -bankkosten                 -104,10 

   

                    Som van baten en Lasten     1878,22 

 

http://www.grootlinden.nl/

