
 1 

 

 

MIJN N  MIJNN
KERK 

N
K  KKKKKKEEERRRRRRKKKKKKKKKKK

VERBINDTTTTTTTTT 

 

 

WALFRIEDD WAALFRIEDDDD
 

DD
 

GRONINGENNNNNNNNNNNNNNNNN RONINGENNN

 

 



 2 

 
 

Intentieverklaring  
 
 
 
 

God wil wonen in  
onze woorden en daden  
 
Als mensen van de Walfriedgemeenschap 
willen wij het evangelie van Jezus van Na-
zareth handen en voeten geven: Jezus die 
als geen ander ons op het spoor zet naar 
God, de bron van ons bestaan. 
We willen, in dit gedeelte van de stad, Hem 
zichtbaar maken door er te zijn voor elkaar. 
 
God, die liefde is en gerechtigheid, wil on-
der mensen wonen. Daar waar mensen 
openheid, gastvrijheid en liefde ervaren, 
dáár gebeurt God. 
Wij, willen ruimte scheppen voor ontmoeten. 
Ruimte waarin je God en elkaar tegenwoor-
dig weet en waar we luisteren naar datgene 
wat we met elkaar willen delen. 
 
Hier is, bij uitstek, de plek waar de Naam 
van God ter sprake komt in de verhalen van 
het Oude en het Nieuwe Testament. In die 
verhalen, geloofsverhalen, worden we ge-
roepen om naar elkaar om te zien en oog te 
krijgen voor het lijden, dichtbij en veraf, en 
te groeien in mededogen, vergevingsge-
zindheid en bevrijdend handelen. 
 
We willen een plek bieden, waar het leven 
gevierd kan worden en waar we belangrijke 
momenten rond leven en dood verbinden 
met de God van leven. Dit doen we met be-
hulp van sacramentele symbolen, rituelen 
en gebed. 
 
Zó willen wij Gods aanwezigheid – uniek en 
onmiskenbaar in onze wereld – zichtbaar 
laten zijn in woorden en daden van onze 
tijd, opdat wij kunnen zeggen: ‘Hier gebeurt 
God.’ 

 
Pastor  
Mw. H. van Schalkwijk 
 
Walfriedraad 
zie website (zodra nieuwe leden + 
taken bekend zijn)  
 
Penningmeester 
R. v. Nimwegen,  
T. v. Leeuwenlaan 36  
9731 KJ Groningen  
Tel: 050 541 4622  
 
Secretaris 
J. van den Hende  
Lepelaar 23 
9728 XC Groningen 
Tel: 050 541 3239 
 
Kerkbijdrage 

NL08 INGB 0002 4651 31  
t.n.v. Penningmeester Walfried 
Parochie*, Groningen 
 
Website + e-mail 
walfriedparochiegroningen.nl 
info@walfriedparochiegroningen.nl 
 
Kerkgebouw Emmauskerk 
Ra 4, Lewenborg 
9733 HS Groningen  
Tel. 050 541 2115 

Het gebied van de Walfriedgemeenschap 

Beijum  -  De Hunze - Van Starkenborg 
-  Lewenborg  - Zilvermeer -  Drielan-
den  - Noorddijk  - Ruischerbrug  - 
Engelbert - Middelbert   - Harkstede  
- Oosterhoogebrug - Ulgersmaborg  - 
Meerstad - Garmerwolde 

Meerstad 

   *    De tenaamstelling  
van onze bankrekening  
blijft hetzelfde! 

http://www.walfriedparochiegroningen.nl
mailto:info@walfriedparochiegroningen.nl
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Beste mensen 

van onze 

Walfried- 

gemeenschap,  

 
Het jaar 2017 is begonnen en ik hoop 
dat het komende jaar voor ieder van u 
persoonlijk en voor ons als geloofsge-
meenschap een goed jaar mag zijn. 
Het is, zoals u weet,  gebruikelijk om 
in januari de actie Kerkbalans te hou-
den. We vragen u — zoals elk jaar — 
om een financiële bijdrage, zodat onze 
gemenschap kan blijven functioneren. 
In deze brochure vindt u informatie 
over de cijfers en verdere toelichting. 
 
Zeggenschap over  
eigen financiën 
Eerst wil ik benadrukken dat uw bijdra-
ge bestemd is voor onze eigen ge-
loofsgemeenschap. 
In het bestaan van onze parochie is 
een nieuwe fase aangebroken. Sinds 
1 januari 2017 maken we deel uit van 
de Hildegardparochie.  De viering op 
25 september 2016 liep hierop vooruit: 
we vierden samen met de mensen uit 
de Nicolaas- , de Salvator- en de Jo-
zefparochie uit Zuidhorn gezamenlijk 
onze verbondenheid. De Emmauskerk 
was vol, de koren zongen samen en 
het was een mooie en waardevolle 
viering! 
Nu is de Walfriedparochie veranderd 
in de Walfriedgemeenschap. Daarover 
straks meer. 
In de Hildegardparochie zullen een 
aantal zaken gezamenlijk worden be-

taald (de salarissen van de pastores 
en Vierkant, het  gezamenlijke paro-
chieblad). Iedere parochie draagt bij 
naar draagkracht. Verder heeft elke 
gemeenschap zeggenschap over de 
eigen financiën. Ronald van Nimwe-
gen blijft net als de afgelopen jaren de 
financiën van onze Walfriedgemeen-
schap beheren. Met hem hebben we 
een deskundige penningmeester (nu 
budgethouder genoemd). Hij zal ook 
de financiën van de gehele Hildegard-
parochie beheren in samenwerking 
met Aad Stolwijk, de penningmeester 
van het nieuwe overkoepelende paro-
chiebestuur.  
 
Mogelijk? 
We (parochiebestuur, pastorale zorg-
groep en pastor) zijn erg blij met uw 
bijdragen van het afgelopen jaar. Har-
telijk dank daarvoor!  
Het zou geweldig zijn als we datzelfde 
bedrag dit jaar ook weer kunnen halen 
of zelfs wat meer, want het is nog niet 
zo dat de begroting sluitend is. Er blijft 
jaarlijks een tekort. 
Zou u erover na willen denken of het 
mogelijk is uw bijdrage te verhogen? 
 
Verbonden en verantwoordelijk  
Er zijn veel veranderingen geweest in 
de laatste jaren. Ik vind het mooi, dat 
in onze naam Walfriedgemeenschap 
het woord ‘gemeenschap’ staat. Het 
maakt duidelijk dat we die gemeen-
schap samen vormen, dat we met el-
kaar verbonden zijn en wel door ons 
vertrouwen op God en zijn Zoon, Je-
zus van Nazareth, hoe verschillend we 

Uw steun voor ‘een plaats waar je ziel op adem komt’ 
 

We willen open, kleurrijke en  
levendige parochie blijven  
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dat geloof misschien ook beleven en 
invullen. We zijn een gemeenschap en 
dat betekent dat we met elkaar verant-
woordelijk zijn. Gelukkig  zijn er veel 
mensen actief als vrijwilliger. Zij zetten 
zich met hart en ziel in voor onze ge-
meenschap. We kunnen niet zonder 
hen en willen hen ook op deze plaats 
dank zeggen.  
 
Geloven én twijfelen 
Overigens is iedereen even welkom, 
of je nu heel regelmatig komt of maar 
een enkele keer. We willen de open, 
gastvrije, oecumenische gemeen-
schap blijven die de Walfried altijd is 
geweest. 
Onze gemeenschap is belangrijk als 
een plaats waar je samen komt om je 
geloof te vieren, als een plaats ‘waar 
je ziel op adem komt’.  In onze tijd is 
geloven niet vanzelfsprekend en om te 
kunnen blijven geloven, heb je ande-
ren nodig. We hebben mensen met 
een sterk geloof nodig, maar evenzeer 
mensen die twijfelen en vragen stel-
len. We hebben mensen nodig die 

zich kunnen verwonderen en ons at-
tent maken op al het goede dat we 
van God ontvangen. 
We hebben mensen nodig die het ge-
loof concreet maken, die het geloof 
handen en voeten geven. 
In de gemeenschap, in hun werk of 
waar dan ook. Ze zetten zich in voor 
de voedselbank, ze zoeken mensen 
op die alleen zijn, ze vragen aandacht 
voor de armen in onze samenleving, 
voor de problemen van de vluchtelin-
gen.  
Zo met al die verschillende mensen 
zijn we een kleurrijke en levendige 
gemeenschap die geïnspireerd door 
Jezus Messias probeert iets zichtbaar 
en voelbaar te maken van Gods goed-
heid en trouw in dit deel van de stad. 
 
Mogen we op u rekenen? Op uw fi-
nanciële steun en op uw betrokken-
heid bij onze gemeenschap? 
 

Vrede en alle goeds, 

pastor Hilda van Schalkwijk 

De bijgesloten kaart kunt u invullen en in de envelop doen. Deze envelop wordt bij de 
meeste mensen binnen enkele dagen opgehaald. Zo niet, dan kunt u de kaart ook zelf op 
sturen of in de brievenbus doen van de Emmauskerk. 

Regelmatig krijgen we vragen 
over een richtlijn voor de Kerk-
balans. U bent natuurlijk vrij om 
meer of minder te schenken.  
 
Het is echter belangrijk voor de 
continuïteit van de parochie dat 
u wat u toezegt, ook betaalt, 
omdat wij onze begroting daarop 
baseren en we anders financieel 
in de problemen komen.  
[RvN] 

Soort 
inkomen 

Jaarinkomen 
bruto 

Voorstel  kerk-
bijdrage 2017 

AOW 
(alleenst.) 

€ 12.500 € 55 – 110 

AOW 
+ pensioen 

25.000 165 – 330 

Modaal 
inkomen 

32.000 220 – 375 

2x modaal 64.000 440 – 550 

> 2x modaal   > 550 

‘Hoeveel moet ik geven?’ — Richtlijn   
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In 2015 kregen we, 
zoals verwacht, te ma-

ken met een flinke stijging van de per-
soneelskosten als gevolg van de door-
belasting van het pastoresteam. Voor 
het bestuur lag een enorme uitdaging 
om de exploitatie van onze kerk slui-
tend te krijgen. Dat is, zoals u kunt 
zien in bovenstaande, gelukt. Door 
zeer kritisch te kijken naar onze uitga-
ven hebben we op alle kostenposten 
flinke besparingen kunnen doorvoe-
ren. T.o.v. 2014 stegen de perso-
neelskosten met ruim € 8.000. De ver-
plichte afdracht aan het Bisdom viel 
ruim € 2.000 lager uit dan in 2014. De 
totale kosten daalden van € 31.054 in 
2014 naar € 30.741 in 2015.  
De actie Kerkbalans is de belangrijk-
ste inkomstenbron voor onze kerk.  
 
Dankzij uw giften ontvingen we in 
2015 € 4.000 meer dan in 2014. De 
inkomsten uit collecten bleef nage-
noeg gelijk aan het vorige jaar. De 
opbrengsten uit incidentele baten 
daalden in 2015 met € 4.100. De tota-
le baten lagen in 2015 een kleine € 
500 hoger t.o.v. 2014. Over het boek-
jaar 2015 zien we een positief saldo 

van € 5.004 welke aan onze reserves 
wordt toegevoegd. 
 
Voor 2016 verwachten we dat de in-
komsten en uitgaven vrijwel in balans 
(break even) zullen zijn. 
In de prognose voor 2017 zijn we zeer 
voorzichtig. De personeelskosten 
(pensioenpremies) stijgen licht. De 
kosten van ons kerkgebouw 
(onderhoud) gaan ook omhoog. Aan 
de kostenkant verwachten we nog wat 
kleine besparingen te kunnen realise-
ren. De incidentele baten zullen in 
2017 ook afnemen. De Stichting St. 
Maarten waarvan we elk jaar een bij-
drage krijgen, gaat zichzelf opheffen.  
Met de opbrengsten uit collecten en 
de actie Kerkbalans hopen we onze 
begroting voor 2017 zoveel mogelijk 
sluitend te krijgen.  
 
In 2017 zijn we gefuseerd, maar met 
uw bijdrage aan de actie Kerkba-
lans blijft u zorgen voor het voort-
bestaan van de Walfriedgemeen-
schap.  
Elk bedrag, groot of klein, helpt hier-
aan mee. Alvast dank!              

Ronald van Nimwegen  

Toelichting 

Walfriedgemeenschap prognose 2017  

Omschrijving   prognose  realisatie realisatie 
Lasten     2017  2015   2014 
Personeelskosten      11.700     10.991      2.050 
Kerkelijk gebouw       9.000        7.496   11.273 
Kosten erediensten         1.250        1.024      1.595 
Kosten pastoraal         1.200        1.389      2.292 
Verplichte & vrijwillige bijdragen      6.850        4.713      7.292 
Beheerskosten         3.075        5.128      6.552 
Totaal lasten        33.075      30.741   31.054 
 
Baten 
Bijdrage parochianen      22.000      24.182    19.517 
Collecten         6.000         5.693     5.955 
Opbrengsten uit bezittingen           100              82        183 
Incidentele baten          4.000          5.238       9.711 
Huwelijken en uitvaarten            500           550             - 
Totaal baten        30.600       35.745    35.366 
Nadelig / batig saldo       -  2.475     + 5.004    + 4.312       
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 HOE KUNT U VIA KERKBALANS 
UW BELASTINGAFTREK VERHOGEN? 
— onze penningmeester kan alles voor u regelen —  
 
De gift die u doet voor Kerkbalans is altijd aftrekbaar voor de belas-
tingen. Giften aan de kerk vallen onder de ANBI regeling (Algemeen Nut Beo-
gende Instellingen). U moet, met alle giften aan goede doelen, echter wel boven 
de drempel uitkomen die te maken heeft met de hoogte van uw inkomen.  
Maar er zijn sinds 1 januari 2014 twee mogelijkheden om het gehele bedrag vol-
ledig voor belastingaftrek in aanmerking te laten komen, dus zonder drempel. 
DAT IS FINANCIEEL VOOR U VOORDELIG. U kunt dit voordeel ook doorgeven 
aan de kerk door uw bijdrage te verhogen met het bedrag dat u nu extra terug 
krijgt, omdat de drempel niet meer geldt! Wel legt u uw bijdrage dan vast voor 
vijf jaar via een overeenkomst voor een periodieke gift. 
 
Periodieke gift 
Hoe kan dit geregeld worden? Zoals al gezegd kan dit op twee manieren. 
 Via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk. Hieraan zijn voor 

beide partijen geen kosten verbonden.  
 Via de notaris. U laat in een notariële akte vastleggen welk bedrag u jaar-

lijks aan de kerk schenkt. De notariskosten nemen wij dan, onder voor-
waarden, voor onze rekening. 

     
Voorbeeld 
Met een voorbeeld wordt het voor wellicht duidelijker. 
Stel uw gezamenlijke inkomen is € 45.000 en u gaat uw jaarlijkse gift van € 400 
via een schriftelijke overeenkomst voldoen. In dat geval mag u op uw belasting-
formulier het volledige bedrag in aftrek brengen. Bij een IB-tarief van 40% ont-
vangt u dan € 160 van de belasting  terug.  Uw  netto  schenkingsbedrag  is  dan  
€ 240. Als het voordeel van de belasting toch aan de kerk wil schenken verhoogt 
u uw bijdrage met dit bedrag (€ 160). U betaalt dan netto even veel als u zonder 
overeenkomst zou doen. Hoe mooi is dat!! (Alle bedragen bij benadering) 

 
Wat moet u doen? 
 Wilt u meer informatie dan kunt u bij de penningmeester 
 terecht. Hij heeft ook de benodigde formulieren voor u. 
  Penningmeester van de Walfriedgemeenschap:  
  Ronald van Nimwegen 
  Tonny van Leeuwenlaan 36   9731 KJ  Groningen 
  Tel. 050 541 4622          
    a.r.vannimwegen@hetnet.nl 
 Ook kunt u op de antwoordkaart bij deze brochure het 
 vakje zwart maken:  
 Ja, ik doe mee met de regeling periodieke gift.  

   Onze penningmeester neemt dan contact met u op.    

mailto:a.r.vannimwegen@hetnet.nl
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Beste mensen, 
 
We kunnen het niet vaak genoeg be-
nadrukken hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn binnen onze Walfriedgemeen-
schap. Dat merkten we weer half okto-
ber van het vorige jaar, toen een aan-
tal mensen de Foodtastery organiseer-
den. Een gezellige eet-bijeenkomst 
voor iedereen in onze gemeenschap. 
Vrijwilligers hadden allerlei gerechtjes 
en hapjes gemaakt uit (bijna) alle de-
len van de wereld. Het was een 
‘heerlijk’ succes! De opbrengst was 
ook nog eens voor de financiële actie 
van onze eigen gemeenschap. 
 
In onze Walfriedgemeenschap hebben 
we er vanaf het begin aan gewerkt dat 
vrijwilligers een grote mate van vrijheid 
hebben. We zijn nooit een gemeen-
schap geweest met een sterke hiërar-
chie met bovenaan een pastoor die de 
lakens uitdeelt. In tegendeel, in de 
werkgroepen heeft ieder zijn eigen 
taak en verantwoordelijkheid. Want 
‘die gemeenschap zijn wij allemaal’, 
zei wijlen onze pastor Dirk ten Dam. 
En hij gaf ons de opdracht: ‘Zorg voor 
elkaar.’ Zo willen wij kerkgemeen-
schap zijn in ons gedeelte van de 
stad, er voor elkaar zijn in voor- én 
tegenspoed, in woorden en daden van 
onze tijd, opdat we kunnen zeggen: 
Hier gebeurt God (zie onze Intentie-
verklaring op pag. 2). 

 
Ook in 2017 blijven 
we werken aan con-
crete invulling, zoals: 
iedereen is welkom, 
ook aan tafel. We 
mogen de allerzwak-
sten in onze samen-
leving niet vergeten 
en ze ondersteunen 
met bijvoorbeeld 
voedselhulp van onze eigen voedsel-
bank en een extraatje met de feestda-
gen in de vorm van een kerstpakket. 
 
We zeggen wel: wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst! Vandaar dat we 
onze jeugd- en jongerencatechese 
blijven stimuleren.  
Voor deze en alle andere activiteiten 
op gebied van liturgie, catechese, dia-
conie, oecumene en bestuur zijn altijd 
mensen nodig. Schroom niet als u 
belangstelling heeft voor een van deze 
werkgroepen. 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
onze website:  
www.walfriedparochiegroningen.nl 
 
Op de laatste bladzijde van deze bro-
chure vindt u een opgave strook.  
U kunt deze strook bij de antwoord-
kaart van uw kerkbalansbijdrage doen 
of afgeven / opsturen naar de ge-
noemde adressen. 
 

Jan van den Hende 
secretaris Walfriedgemeenschap  

Walfriedgemeenschap in het komende jaar 
 

‘Wees er voor elkaar  
in voor- én tegenspoed,  
in woorden en daden van onze tijd’ 

http://www.walfriedparochiegroningen.nl
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Voor uw eigen administratie 
Ik doe dit jaar 2017 mee aan de Actie Kerkbalans  
en geef 
in totaal      € …………     
en ik betaal*:   via acceptgirokaarten die u mij toestuurt  
   per bankrekening en dat regel ik zelf 
     per jaar (1 x)   per halfjaar (2 x)   
   per kwartaal (4 x)    per maand (12 x)   
     Ja, ik doe mee met de regeling periodieke gift*  
    Anders, nl. ………………………………… 
 
Bankrekening NL08 INGB 0002 4651 31  
t.n.v.  Penningmeester Walfriedparochie* Groningen   
o.v.v. KERKBALANS 2017  
Info:  Frans Haverkort — tel. 050 404 2711   —  e-mail fjhaverkort@home.nl 

Als gemeenschap zijn en blijven we ook in de toekomst zelf verantwoordelijk 
voor onze Kerkbalans. Onze actie wordt gedragen door onze eigen vrijwilligers. 
Het bedrag dat jij / u ons schenkt, is bestemd voor onze lokale gemeenschap. 
Bisschop De Korte zei ooit: “Maak de inkomsten en uitgaven open en transpa-
rant voor alle parochianen, zodat de mensen beseffen: ons geld gaat niet naar 
de buren!” 

Ons geld gaat niet naar de buren 

*S.v.p. uw keus aankruisen 

 

OPGAVEKAART VRIJWILLIGER 
WALFRIEDGEMEENSCHAP 

 
Ja, ik wil graag mijn steentje bijdragen als vrijwillig(st)er binnen 
de Walfriedgemeenschap. Ik zou het volgende willen / kunnen 
doen: .

………………………………………………………………………………………. 
 
Naam: ………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………..   Postcode: ………………………… 
 
Plaats: ……………………………………….   Telefoon: …………………………. 
Opgavekaart inleveren bij: 
Jan van den Hende,  Lepelaar 23, 9728 XC Groningen (tel. 050 541 3239) 
of     Emmauskerk, Ra 4 (Lewenborg), 9733 HS Groningen (tel. 050 318 0813) 

 

* De tenaamstelling van onze bankrekening blijft hetzelfde! 

mailto:fjhaverkort@home.nl
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Naam: ………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………..   Postcode: ………………………… 
 
Plaats: ……………………………………….   Telefoon: …………………………. 
 
Ik doe dit jaar 2017 mee aan de Actie Kerkbalans en geef in totaal € ………… 
 
Ik betaal*:  
  per jaar (1 x)     via acceptgirokaarten die u mij toestuurt  
    per bankrekening en dat regel ik zelf 


  per halfjaar (2 x)    via acceptgirokaarten die u mij toestuurt  
    per bankrekening en dat regel ik zelf 


  per kwartaal (4 x)    via acceptgirokaarten die u mij toestuurt  
    per bankrekening en dat regel ik zelf 


  per maand (12 x)    via acceptgirokaarten die u mij toestuurt  
    per bankrekening en dat regel ik zelf 
 
 Ja, ik doe mee met de regeling periodiek gift*  
 
 Anders, nl. ………………………………………………………………………. 

* S.v.p. uw keus aankruisen 
 
 
 
Datum: …………………………. Handtekening: ……………………………………. 
 
Indien ik mijn toezegging vergeet, mag u mij een herinnering sturen per mail.  
 
Mijn e-mailadres is: ……………………………………………………………………. 

ANTWOORDKAART  
WALFRIEDGEMEENSCHAP 

 
Lewenborg — Drielanden — Oosterhoogebrug — Ulgersmaborg — Ruischerbrug —  
Zilvermeer — Noorddijk — Garmerwolde — Beijum — De Hunze — Van Starkenborg — 
Engelbert — Middelbert — Harkstede — Meerstad   
 
Bankrekening NL08 INGB 0002 4651 31  
t.n.v. Penningmeester Walfriedparochie* Groningen  o.v.v. Kerkbalans 2017  
 
Info: Frans Haverkort 050 404 2711                             
www.walfriedparochiegroningen.nl 

 

* De tenaamstelling van onze bankrekening blijft hetzelfde! 

http://www.walfriedparochiegroningen.nl

