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Samenwerkende Parochies Kerkrade-West 

 Parochie St. Martinus (Spekholzerheide)   RSIN 8241.35.179 

 Parochie OLV van Lourdes (Gracht)   RSIN 8241.14.577 

 Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Terwinselen) RSIN 8241.14.474 

 Parochie H. Jozef (Kaalheide)     RSIN 0025.79.704 

 Parochie OLV van Altijddurende Bijstand (Heilust)   
 
St. Hubertuslaan 80 

6467 CK Kerkrade 
Tel.nr. 045-541 25 81 
terwinselen@parochieskerkradewest.nl  
 

De Parochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Limburg. De Rooms Katholieke Kerk heeft 
van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de 

afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn 
aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de  bovengenoemde Parochies. 
 

Doelstelling 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een 

bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, 
waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als 
haar eigen herder toevertrouwd wordt”. 

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het 
gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De 
parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen 

en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar 
geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 
Beleidsplan 

Voor wat betreft het beleid van de Parochie wordt verwezen naar het beleidsplan van het 
bisdom Roermond, te vinden op  http://www.bisdom-roermond.nl. 
 

Functie van de bestuurders 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk 
recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend 

naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement 
voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke 

onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken. 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg 
voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) 
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bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een 
doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het 

kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur 
bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. 
Voor deze parochie bestaat het bestuur uit: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, 

penningmeester en nog twee algemene bestuursleden. 
 
Beloningsbeleid 

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. 
Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte 
onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies 
is geregeld in diocesane regelingen. 

 
Actueel verslag 
De Parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt 

catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en 
rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is 
een ontmoetingsplek voor jongeren en er is zorg voor het behoud en onderhoud van het 

kerkgebouw. Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand 
houden van een vitale Parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen 
bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.  

 
Verslag 2020 
Vanaf boekjaar 2019 is er op verzoek van het Bisdom één jaarverslag gemaakt voor het gehele 

cluster. Onderliggend worden de bezittingen en resultaten per parochie bijgehouden. 
Het kerkbestuur van het cluster is tevens afzonderlijk benoemd als bestuur per individuele 
parochie. Bijgaand is de geconsolideerde rekening en verantwoording van de vijf parochies 
opgenomen en is vastgesteld door het kerkbestuur van de parochies die vallen onder het 

cluster Kerkrade-West over het boekjaar 2019 vastgesteld. 
 
Kerncijfers:                 2020            2019 

Totaal activa / passiva  ...............................  € 1.061.081 € 1.437.082  
Vermogen .................................................  €    725.196  € 771.061  
Totale basten ............................................. .  €    165.401 €  181.754   

Totale lasten  .............................................  €    242.447 € 263.765  
Resultaat voor afschrijvingen .....................  €     -75.828 € -82.011  
 

Het jaarverslag is ingestuurd naar de bisschop van Bisdom Roermond.   
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Toelichting: 
Op basis van bovenstaand staatje kan geconcludeerd worden dat het cluster vermogend is, gezien het 
totaal aan activa en vermogen. Het vermogen zit echter met name in de stenen en er zijn grote 
voorzieningen gevormd voor toekomstige lasten. Op basis van de resultatenrekening is echter ook een 
ander beeld te zien. Door teruglopende bijdragen en vaste kosten is het cluster al enkele jaren 
verliesgevend. Door het verlies wordt het vermogen aangetast. Het cluster stuurt op kostenreductie en 
een andere strategie inzake vastgoed. 
 
 

 

Geconsolideerd resultatenrekening over het boekjaar 2020 2019

(bedragen x € 1)

Opbrengsten

Bijdrage parochianen 107.409       121.735      

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 15.424         11.285        

Opbrengst begraafplaatsen 37.359         35.773        

Functionele inkomsten 5.130           6.662           

Incidentele baten 31                 3.525           

Opbrengst collecten derden 48                 2.774           

Totaal operationele opbrengsten 165.401       181.754      

Kosten

Personele kosten 74.250         78.902        

Afschrijvingskosten 1.218           7.732           

Vastgoedkosten 88.255         74.010        

Begraafplaats kosten 18.319         17.988        

Erediensten kosten 12.481         16.704        

Pastoraal kosten 2.457           5.747           

Verplichte en vrijwillige bijdragen 28.804         44.517        

Afdracht collecten derden 48                 799              

Beheerkosten 15.568         12.442        

Incidentele lasten 1.047           4.924           

Operationeel resultaat 242.447       263.765      

Resultaat -77.046       -82.011       

Resultaat voor afschrijvingen -75.828       -74.279       


