
 1 

 



 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 voorzitter 
M. van der Knaap 

 

Budgethouder 
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  
Hildegardparochie Walfried 
Kerkbijdrage 

 

Website  
https://www.hildegardparochie.nl/
gemeenschappen/
walfriedgemeenschap/ 
 

Kerkgebouw Emmauskerk 

Ra 4, Lewenborg 

9733 HS Groningen  
Tel. 050 541 2115 

Walfriedgemeenschap 

 

Lewenborg  - Beijum  -  De Hunze 
- Van Starkenborg - Zilvermeer -  
Drielanden - Noorddijk  - Ruischer-
brug - Engelbert - Middelbert -  
Harkstede - Oosterhoogebrug - 
Ulgersmaborg - Meerstad - Gar-
merwolde 

https://www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/walfriedgemeenschap/
https://www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/walfriedgemeenschap/
https://www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/walfriedgemeenschap/
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Uw steun voor ‘een plaats waar je ziel op adem komt’ 
 

We willen open, kleurrijke en  
levendige parochie blijven  

Beste mensen 
van onze 
Walfried-
gemeenschap,  
 

Het jaar 2018 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 
Walfriedgemeenschap binnen de 
Hildegardparochie kan blijven functio-
neren. 
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. 
Sinds 1 januari 2017 maken we deel 
uit van de Hildegardparochie.   
Toen is de Walfriedparochie veran-
derd 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). Alle vier gemeenschappen 
van de parochie dragen bij naar 
draagkracht. Verder heeft elke ge-
meenschap zeggenschap over de ei-
gen financiën. Ronald van Nimwegen  
blijft net als de afgelopen jaren de fi-

nanciën van de Walfriedgemeenschap 
beheren. Met hem hebben we een 
deskundige penningmeester (nu bud-
gethouder genoemd). Hij zal ook de 
financiën van de gehele Hildegardpa-
rochie beheren in samenwerking met 
Aad Stolwijk, de penningmeester van 
het nieuwe overkoepelende parochie-
bestuur.  
 

Mogelijk? 

De Walfriedraad en het parochiebe-
stuur zijn erg blij met uw bijdragen van 
het afgelopen jaar. Hartelijk 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? 

 

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 samen paro-
chie zijn,  dat we met elkaar verbon-
den zijn en wel door ons vertrouwen 
op God en zijn Zoon, Jezus van Naza-
reth, hoe verschillend we dat geloof 
misschien ook beleven en invullen. 
We zijn een gemeenschap en dat be-
tekent dat we met elkaar verantwoor-
delijk zijn.   
Gelukkig  zijn er veel mensen actief 
als vrijwilliger. Zij zetten zich met hart 
en ziel in voor onze gemeenschap. 
We kunnen niet zonder hen en willen 
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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. 

 

Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage. 
We vragen u naar draagkracht ons te 
steunen. Brede(re) schouders kunnen 
zwaardere lasten op zich nemen.  
Samen maken we het mogelijk. 
 

Tegelijkertijd is er de realiteit dat we 
een geloofsgemeenschap hebben op-
gebouwd en daaraan zijn (vaste) uit-
gaven verbonden. Elk jaar maken we 
een begroting. We zijn voor minstens 
2/3 afhankelijk van uw gaven via Kerk-
balans! We kunnen niet zonder.  
We rekenen erop dat u het bedrag dat 
u toezegt, ook inderdaad naar ons 
overmaakt.  

Hoeveel zou ik moeten geven? vragen 
mensen ons. Richtlijnen? We geven 
ze door, met enige aarzeling èn toch 
ook hoop dat het u helpt bij het bepa-
len van uw bijdrage.  
 

Onderstaande bedragen zijn per jaar, 
u mag ook in termijnen betalen (zie 
antwoordkaart). 
 

Minimumloon, jongeren, studenten, 
AOW (alleen):      €    60-120 

AOW + pensioen:      €  150-320 

Modaal inkomen:     €  220-400 

2x Modaal:      €  440-550 

Boven modaal   meer dan   €  550 

[RvN] 

‘Hoeveel moet ik geven?’  

hen ook op deze plaats dank zeggen.  
Verderop in deze brochure vindt u nog 
een oproep voor nieuwe vrijwilligers. 
 

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 parochie blij-
ven die de Walfried altijd is geweest. 
De Walfriedgemeenschap 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 
anderen nodig.  
We hebben mensen met een sterk 
geloof nodig, maar evenzeer mensen 
die twijfelen en vragen stellen.   
 

We hebben mensen nodig die zich 
kunnen verwonderen en ons attent 
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 parochie, 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 Walfriedgemeenschap? 

 
Vrede en alle goeds, 

pastor Hilda van Schalkwijk  
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Omschrijving 

Lasten 

Begroting 
2018 

Begroting 
2017 

Realisatie 
2016 

Personeelskosten     12.592 

Kerkelijk gebouw 15.000 14.000 11.560 

Kosten erediensten   1.800   2.000   1.324 

Kosten pastoraal      700   1.200   1.083 

Verplichte en vrijwillige bijdrage   1.800   2.000   5.610 

Beheerskosten   3.200   3.075   5.150 

Totale lasten 22.500 22.275 37.319 

        

Baten       

Bijdragen kerkbalans 21.000 22.000 23.608 

Collecten   5.300   6.000   5.490 

Opbrengsten uit bezittingen        100      107 

Incidentele baten       5.238 

Huwelijken en uitvaarten      500      500   1.932 

Totale baten 26.800 28.600 36.375 

Saldo +4.300 +6.325     -944 

Na de fusie (1-1-2017) is er op het fi-
nanciële vlak nogal wat veranderd. We 
werken dit jaar niet meer met een re-
sultatenrekening maar met budgetten 
die het bestuur van Hildegardparochie 
moet goedkeuren. De cijfers in de be-
groting zijn voor 2017 op twee punten 
bijgesteld. De personeelskosten van 
het pastorale team en de afdracht naar 
het bisdom worden centraal voor alle 
vier de locaties betaald, waarbij solida-
riteit met elkaar voorop staat. Het posi-
tieve saldo in de begroting gaat dus 
naar de parochie om de centrale kos-
ten te dragen. De kosten van organis-
ten en dirigenten maakt nu deel uit van 
de post erediensten (voorheen: perso-
neelskosten). De Stichting St. Maarten 
waar we elk jaar geld van ontvingen, 
bestaat helaas niet meer.  
 

In de begroting voor 2018 worden de 
kosten van ons gebouw hoger. Dit 
heeft alles te maken met reserveringen 
die we moeten doen voor groot en 
klein onderhoud. Het dak van onze 
kerk is na ruim 30 jaar aan vervanging 
toe. Dat moet binnenkort gebeuren. 
We verwachten dat de reserveringen 
voor onderhoud na 2020 gaan dalen. 

Het parochiebestuur rekent erop dat 
alle locaties een positieve financiële 
bijdrage leveren om de centrale kosten 
te kunnen dragen en betalen. 
 

Vanuit de Walfriedgemeenschap willen 
we een positief financieel resultaat be-
reiken. Dit doen we op twee manieren. 
Enerzijds kijken we kritisch naar de 
kosten. Afgelopen jaren hebben we die 
al kunnen terugbrengen en ook voor 
2018 vonden we nog wat besparingen 
om onze locatie rendabel te houden. 
Anderzijds zijn uw bijdrage aan Kerk-
balans en uiteraard de collecten van 
heel groot belang. Sinds 2014 gaat het 
m.n. in de actie Kerkbalans de goede 
kant op. We zien uw bijdragen stabiel 
blijven. Hartelijk dank daarvoor.  
 

In de begroting blijven we voorzichtig. 
Maar als iedereen een steentje bij-
draagt, hopen we het begrote bedrag 
zeker te halen. We hopen op u te mo-
gen rekenen. Zo zorgen we er geza-
menlijk voor dat onze locatie vitaal 
blijft! 

Ronald van Nimwegen  
budgethouder 

Toelichting 

Walfried- 

begroting  
2018 

Maak onze locatie financieel vitaal 
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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 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 40% IB-tarief ontvangt u 
dan € 160 van de belasting  terug.  Uw  netto  schenkingsbedrag: € 240. Als u 
het voordeel van de belasting toch aan de kerk wilt schenken, verhoogt u uw 
bijdrage met dit bedrag (€ 160). U betaalt dan netto even veel als u zonder over-
eenkomst 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. 
  Budgethouder 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 budgetbeheerder neemt dan contact met u op.    

mailto:a.r.vannimwegen@hetnet.nl
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Walfriedgemeenschap in het komende jaar 
 

‘Wees er voor elkaar in voor- én tegenspoed,  
in woorden en daden van onze tijd’ 
Beste mensen, 
Ons eerste jaar als gefuseerde paro-
chie zit erop: een jaar van verkennen 
en kennismaken. Een jaar ook van 
wennen: aan / van nieuwe mensen in 
de raad en aan de benaming (ook wij 
zeggen per ongeluk nog wel eens 
Walfriedparochie). 
 

Tegelijkertijd is er (hopelijk) ook het 
besef dat wij nog steeds dezelfde ge-
meenschap zijn van mensen die sa-
men kerk willen zijn.  
Om dit te behouden, zijn vrijwilligers 
van levensbelang! De diensten onder 
leiding van parochianen, kinder- en 
jongerencatechese, huisbezoeken,  
soberheidsmaaltijden, voorbereiding 
op de eerste communie of het vorm-
sel, of de kinderkerstviering – om 
maar een paar willekeurige activiteiten 
te noemen – ze zouden niet kunnen 
plaats vinden zónder de inzet van vrij-
willigers.  
 

In onze intentieverklaring hebben we 
nadrukkelijk uitgesproken dat we er 
willen zijn voor elkaar in voor- én te-
genspoed, in woorden en daden van 
onze tijden, opdat we kunnen zeggen: 
Hier gebeurt God. 
 

Ook in 2018 blijven we werken aan 
concrete invulling, zoals: iedereen is 
welkom, ook aan tafel. We mogen de 
allerzwaksten in onze samenleving 
niet vergeten en ze ondersteunen met 
bijvoorbeeld hulp van onze eigen 
voedselbank en een extraatje met de 
feestdagen in de vorm van een kerst-
pakket. 

 

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. In het bijzonder vragen 
wij komende jaar versterking in de 
Walfriedraad en bij de werkgroep Li-
turgie.  
 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
onze website.* Uiteraard kunt u ook 
altijd de contactpersonen benaderen 
voor meer informatie. Namen en tele-
foonnummers vindt u op de website 
onder het kopje Walfriedraad, contact. 
Op de laatste bladzijde van deze bro-
chure vindt u een opgavestrook. U 
kunt die bij de antwoordkaart van uw 
kerkbalansbijdrage doen of afgeven/
opsturen naar de genoemde adres-
sen. 
 

Namens de Walfriedraad, 
Jan van den Hende (secr.)  

Michèle van der Knaap (voorz.)   

   * https://www.hildegardparochie.nl/
gemeenschappen/walfriedgemeenschap/ 

https://www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/walfriedgemeenschap/
https://www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/walfriedgemeenschap/
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Naam: ………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………..   Postcode: ………………………… 

 

Plaats: ……………………………………….   Telefoon: …………………………. 
 

Ik doe dit jaar 2018 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  
Hildegardparochie Walfried Kerkbijdrage* 

 

Info: Frans Haverkort 050 404 2711                           
         fjhaverkort@home.nl 

 

  * Ons rekeningnummer is hetzelfde  
de tenaamstelling is gewijzigd 

mailto:fjhaverkort@home.nl

