
De financiële gevolgen voor de parochie van de corona-crisis 

Dit voorjaar werden we met zijn allen verrast door de corona-epidemie. Dit had en heeft grote 

impact op het persoonlijk- en het maatschappelijk leven. De gezondheid van ons allen heeft terecht 

prioriteit. Vanaf half maart kwam het maatschappelijk leven tot stilstand. Ook moesten we onze 

kerken per die datum tijdelijk sluiten.                                                                                                                      

Langzaam maar zeker ontwaakt Nederland uit de coronacrisis. Iedere dag worden we via de media 

daarvan uitgebreid op de hoogte gesteld. De horeca gaat weer open en het toerisme komt weer op 

gang. Bedrijven beginnen weer volop te draaien en de landsgrenzen gaan weer open.                                      

Sinds 7 juni vindt er op zondag ook weer een viering plaats in de Emmaüskerk. Vanaf begin juli willen 

we dit uitbreiden naar de kerken van Philippine en Zuiddorpe.                                                                                  

De vieringen moeten voldoen aan de door de bisschoppen uitgevaardigde protocollen die weer 

gebaseerd zijn op de richtlijnen van het RIVM.  Dit betekent onder ander; vooraf reservering, 

ontsmetting van banken en stoelen en rekeninghouden met anderhalve meter afstand.                                                                                                                                                                               

Doordat er vanaf half maart geen vieringen waren, hadden we weinig contactmogelijkheden. Via de 

website, advertenties en sinds kort met een nieuwsbrief hebben we getracht de parochianen zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden.                                                                                                                                                                       

Financieel heeft het sluiten van de kerken ook grote gevolgen voor onze parochie. Er waren 

gedurende die periode geen collectegelden en de parochiebijdrage bleef achter ten opzichte van 

vorig jaar. Over het eerste halfjaar missen we aan collectegelden, parochiebijdrage, kaarsengeld en 

andere inkomsten bijna € 30.000, - aan baten.                                                                                                               

We proberen dit tekort op te lossen door kritisch te kijken naar de kosten en die te reduceren daar 

waar dit verantwoord is. De parochie doet ook een beroep op de Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW) van de overheid.                                                                                                                    

Wij weten dat u ieder jaar aan de parochie uw “financieel steentje” bijdraagt. In deze uitzonderlijke 

situatie willen wij u vragen om iets extra’s te doen.                                                                                                          

Als u financieel in de gelegenheid bent, willen wij u graag aanmoedigen om een extra bijdrage te 

doen. Ter informatie treft u in dit blad de stand aan van de parochiebijdrage per 15 juni van dit jaar.  

In vergelijking met vorig jaar lopen we bijna € 6.000, - achter.                                                                                              

Bij voorbaat dank voor uw extra bijdrage.         

C.H.M. van Waes, Vicevoorzitter Elisabeth parochie 

   


