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De actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden en is de grootste inkomstenbron van 
onze gemeente. Een gezond financieel fundament als basis voor vele kerkelijke 
activiteiten. De kosten omtrent personele zaken, techniek, onderhoud, energie en 
overig gebouwbeheer zijn op jaarbasis ongeveer €400.000. Met Actie Kerkbalans 
wordt een groot deel van deze uitgaven bekostigd. De detailbegroting en de 
toelichting vindt u op www.hervormd.nl/anbi

Dit seizoen mag ik in jullie gemeente de catechisatie verzorgen, dat doe ik graag 
en met plezier. Het is fijn dat er genoeg vrijwilligers zijn die in de functie van 
mentor meehelpen. Zo kunnen we na de presentatie in kleine groepjes uit elkaar. 
Waar je misschien minder snel aan denkt, is hoe fijn het is dat er genoeg ruimtes 
aanwezig zijn in het gebouw. Er is een grote zaal waar we kunnen starten met de 
presentatie, en genoeg kleinere zalen waar we met de groepjes kunnen zitten. 
Dat zijn randvoorwaarden die toch erg belangrijk zijn voor de setting en sfeer in 
de groep. Ook ben ik blij dat er genoeg geld beschikbaar is om te investeren in 
goede methodes. Zo kunnen de mentoren zich goed voorbereiden met de 
informatie uit de handleiding en maken we graag gebruik van de werkvormen die 
de methode ons aanreikt. De kwaliteit van de catechese wordt hier mede door 
bepaald. En dat zal zeker ook voor andere vormen voor gemeentewerk gelden. Ik 
beveel de actie kerkbalans daarom aan, omdat ik het zie als een investering 
waarop gemeentewerk rust en mede door mogelijk wordt gemaakt. Ik hoop dat 
2023 weer volop mogelijkheden mag bieden voor de gemeente om te groeien en 
bloeien! 

Hilde de Gelder

Als lid van onze gemeente vind ik het erg belangrijk om samen te 
geloven. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen er actief 
bijdragen aan deze gemeente. Met al dit vrijwilligerswerk kunnen we 
als gemeente verder bouwen aan de toekomst om samen te blijven 
geloven. Als beamerteam coördinator weet ik uit ervaring dat niet 
alles op te lossen is met vrijwilligerswerk, soms heb je betaalde 
specialisten nodig. Om te zorgen dat we als gemeente samen 
kunnen blijven geloven en bouwen aan de toekomst draag ik dan 
ook graag financieel bij! 

Wouter de Ruiter 

Wat is Actie Kerkbalans?

http://www.hervormd.nl/anbi
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Geef uw bijdrage met de periodieke gift. Dit hoeft niet via een notaris, maar kan met 
een ondertekend document geregeld worden. Klik HIER voor dit formulier en uitleg 
waar wij voor het gemak al de benodigde gegevens van onze gemeente ingevuld 
hebben. 

Het grote voordeel is dat uw gift aftrekbaar is voor de aangifte loonbelasting. Met 
andere woorden, de Belastingdienst betaalt een beetje mee. 

TIP 1: Een periodieke gift is minimaal voor 5 jaar. Weet dus zeker dat u deze gift 
minimaal 5 jaar kan voldoen. (met uitzondering van een aantal situaties, zie het 
bijgevoegde formulier)

TIP 2: Stel een automatische jaarlijkse betaling in bij uw bank voor de 
overeengekomen periode. 

Regelmatig stellen gemeenteleden de vraag: wat is een redelijke bijdrage?
In onderstaande tabel een richtlijn voor de hoogte van uw vrijwillige bijdrage.

Richtbedrag

Ik geef om de kerk waar ik mijn geloof kan delen met 
jong en oud en waar we elkaar in het oog houden vanuit 
de liefde van Christus. In mijn dagelijks werk kom ik veel 
leegte en eenzaamheid tegen dus het is van grote 
waarde om deel uit te maken van een gemeente die 
verantwoordelijkheid neemt en naar elkaar omziet. De 
waarde van gemeente zijn is eigenlijk niet in geld uit te 
drukken maar geld is uiteraard nodig om een actieve 
gemeente te kunnen zijn en blijven. Geven uit 
dankbaarheid voor wat God ons schenkt is eenvoudiger 
dan de actie kerkbalans zien als een verplichte jaarlijkse 
bijdrage.
Geef dankbaar en naar draagkracht, omdat “onze” kerk 
het waard is !!

Hetty Zeelenberg

Leuker kan de Belastingdienst het wel maken!

Uw netto maandinkomen in € Advies vrijwillige bijdrage in €

0-500 0-150

501-1000 150-400

1001-1500 400-600

1501-2000 600-800

2001-2500 800-1000

2501-3500 1000-1500

3501-4000 1500-2000

4001 of meer 2000 of meer
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