
Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2021 

Voor u ligt de jaarrekening van de parochie De Goede Herder over het boekjaar 2021. Onderaan “de 

streep” eindigt het boekjaar 2021 met nagenoeg hetzelfde verlies als in 2020, maar hieronder zal het 

u duidelijk worden dat er wel degelijk verschillen bestaan. 

Als we naar de baten kijken dan valt meteen op dat de baten, die onze parochianen gezamenlijk 

opbrengen, in 2021 zelfs licht gestegen zijn. Dit in tegenstelling tot vele andere parochies, die hun 

inkomsten alleen maar zien dalen. Zelfs in een van de lastige “Corona-jaren” stegen zowel de 

kerkbijdragen als de collecten licht. Wel zien we een dalende trend in het aantal kerkelijke 

uitvaarten. Hierdoor daalde de opbrengst van de uitvaarten met ca. €11.000. De overige inkomsten 

bleven nagenoeg gelijk. 

De huuropbrengst van onze beleggingspanden is gedaald door het afstoten van een tweetal panden, 

te weten de oude pastorie van Korvel en die van Maria Boodschap. Deze panden vertoonden zoveel 

achterstallig onderhoud dat het economisch niet rendabel was deze panden op te knappen en weer 

te verhuren. De opbrengst van deze panden is deel herbelegd in het Bisdomfonds, waardoor het 

dividend uit dit fonds gestegen is. 

De begraafplaatsen leveren een redelijke constante stroom van inkomsten op en wel enerzijds uit 

vrijval van grafrechten en anderzijds uit vrijval van vooruitbetaalde onderhoudsbijdragen. Jaarlijks 

vervalt namelijk een deel van de vooruitbetaalde bedragen. Uit deze middelen zijn in 2021 en ook 

nog in 2022 de begraafplaatsen aanzienlijk opgeknapt.  

Zoals u kunt zien zijn de kosten goed in de hand gehouden en zijn we daardoor in staat geweest de 

steeds maar stijgende kosten van onze kerken te compenseren. De energiekosten stegen in 2021 al 

tot € 155.432 (2020: € 121.082) en in 2022 zullen deze kosten substantieel gaan stijgen door de 

hogere olie- en gasprijzen. Aan verzekeringen waren we € 51.546 kwijt. De rest betreft regulier 

onderhoud. Aan groot onderhoud daarentegen waren we, na aftrek van subsidies, een bedrag kwijt 

van € 623.059, wat voor het grootste gedeelte is toe te schrijven aan de vernieuwing van het dak van 

de Heikese kerk en aan het schilderwerk van de kerken in Goirle en in Broekhoven. Ook de 

pastorieën van de Heuvel en het Heike konden een grote schilderbeurt goed gebruiken. Ondanks het 

feit dat de kerk van Korvel al enige tijd aan de eredienst onttrokken was, kostte deze kerk ons in 2021 

toch nog € 9.350, waarvan € 4.209 aan verzekeringen en € 5.141 aan energie om de kerk vorstvrij te 

houden. Dit bedrag besparen we in 2022 omdat de kerk in mei 2022 aan de koper is overgedragen. In 

de kerk komt een schitterend 1e lijns gezondheidscentrum, waarvan ook de vroegere parochianen 

van Korvel kunnen profiteren. 

De lasten zullen in 2022 ook wat hoger uitvallen. Niet alleen is het pastoresteam behoorlijk 

uitgebreid, maar ook de vernieuwende activiteiten in het Heike brengen de nodige kosten met zich 

mee, die echter voor een groot deel kunnen worden betaald uit een bijdrage van Porticus, een fonds 

van de familie Brennickmeijer. Kijken we naar het bedrag onderaan de streep dan kunnen we 

concluderen dat het goede beursklimaat ons in 2021 geholpen heeft om het verlies te beperken. 

Alles overziende kunnen we er echter niet aan ontkomen om scherp te blijven letten op de uitgaven 

in 2022. De stijgende energieprijzen zullen we slechts voor een klein deel kunnen compenseren door 

de thermostaat een tandje lager te zetten. Uit de rapporten van de Monumentenwacht blijkt voorts 

dat we de komende jaren rekening zullen moeten houden met toenemende uitgaven voor regulier 

en groot onderhoud aan onze kerken en pastorieën. Als we er niet in slagen het afnemende 

kerkbezoek een halt toe te roepen, zullen we er niet aan ontkomen onze organisatie en onze 

gebouwen aan een kritische blik te onderwerpen. Aan de andere kant mogen we ons gelukkig prijzen 



dat we door ons vermogen, dat we door de eeuwen heen hebben opgebouwd, in staat zijn betere 

tijden af te wachten. Dit ontslaat ons echter niet van de verplichting om als een goed rentmeester 

over dit vermogen te blijven waken. 

 


