Continuïteitsbijdrage
De parochies / locaties hebben het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen.
Steeds minder mensen komen naar de Kerk met als gevolg : steeds minder collectegeld. Ook
de kerkbijdrage (kerkbalans) laat een daling zien en steeds meer mensen willen helemaal
niet meer betalen of een steeds kleiner bedrag overmaken.
Hierdoor kan de Kerk als instituut niet in stand worden gehouden maar de mensen vinden
het wel jammer dat het kerkgebouw gaat sluiten. De laatste jaren is er een trend dat de
mensen bij overlijden wel graag van de diensten van de Kerk gebruik willen maken of van het
kerkhof maar geen kerkbijdrage betalen. Dat is niet eerlijk ten opzichte van parochianen die
wel de kerkbijdragen betalen. Daarom is de continuïteitsbijdrage ingevoerd.
Wat is continuïteitsbijdrage? (cb)
Dit is een bijdrage van € 300,00 die in rekening wordt gebracht bij een overlijden voor het in stand
houden van de kerkgebouwen en kerkhoven.
Voor wie is het de cb?
Voor iedereen boven de 18; een gezin met kinderen tot 18 jaar wordt als één beschouwd.
Hoe wordt de cb verrekend?
De cb wordt berekend op de factuur. De bijdragen aan de aktie kerkbalans van de laatste 3 jaar kan
men terugvragen. Hiervoor wordt een aparte brief (mee)gestuurd. De teruggave bedraagt maximaal
€ 300,00. In sommige locaties worden de bijdragen aan de aktie kerkbalans gelijk in mindering
gebracht op de cb.
Voor welke vieringen geld dit?
Voor alle uitvaartvieringen die in het kerkgebouw gehouden worden. (avondwake,
Eucharistieviering, dankdienst, afscheidsviering enz. enz.)
Voor welke gebeurtenissen geld dit nog meer?
Dit geldt ook bij het gebruik maken van het kerkhof in de ruimste zin van het woord. Het is niet zo
dat er dubbel betaald moet worden; dus niet voor gebruik van het kerkgebouw en voor het gebruik
van het kerkhof.
Voorbeeld.
Een gezin betaalt ieder jaar € 80,-- aan kerkbijdrage. Bij overlijden van bijvoorbeeld de man krijgt
men de cb op de rekening van € 300,--. Omdat het gezin de laatste 3 jaar in totaal € 240,-- heeft
betaald aan kerkbijdrage kan het dit terug vragen via de brief die gestuurd is. Er hoeft dan maar €
60,-- betaald te worden.
Uit datzelfde gezin sterft na 2 jaar de vrouw. Is er gewoon € 80,-- per jaar aan kerkbijdrage betaald
dan wordt er CB berekend van € 300,-- maar die kan volledig teruggevraagd worden want er is de
laatste 3 jaar al CB betaald voor de man.
Uit dat gezin sterft na meer dan 4 jaar de vrouw en er is gewoon € 80,-- aan kerkbijdrage betaald;
dan volgt weer een cb op de rekening en men krijgt weer die € 240,-- (3x €80) terug. Als er de
laatste 3 jaar geen kerkbijdrage betaald is, komt de cb wel op de rekening maar er volgt geen
teruggave.
Advies
De continuïteitsbijdrage is € 300,--.

De continuïteitsbijdrage geldt voor een parochiaan van boven de 18 jaar.
De continuïteitsbijdrage geldt voor het hele gezin met kinderen tot 18 jaar.
De continuïteitsbijdrage wordt direct op de kerkelijke factuur bijgeschreven.
De continuïteitsbijdrage of een deel hiervan kan terug gevraagd worden als men de laatste 3 jaar
kerkbijdrage heeft betaald. De kerkbijdragen van de laatste 3 jaar worden dan in mindering gebracht
op de continuïteitsbijdrage. Er wordt maximaal € 300,-- in mindering gebracht.
De kerkbijdragen kunnen via een aparte brief die samen met de factuur gestuurd/bezorgd wordt,
terug gevraagd of geschonken worden.
De continuïteitsbijdrage geldt voor alle uitvaartvieringen die in de kerk gehouden worden
(avondwake, Eucharistieviering, dankdienst, enz., enz.) die met overlijden te maken hebben.
Dit geldt ook bij het gebruik maken van het kerkhof in de ruimste zin van het woord. Het is niet zo
dat er dubbel betaald moet worden; dus niet voor gebruik van het kerkgebouw en voor het gebruik
van het kerkhof.

In situaties waarin niet is voorzien beslist het parochiebestuur St. Paulus.
Parochiebestuur St. Paulus, december 2017

