
Hoe doe ik mee? 
 
Op het toezeggingsformulier kunt u invullen of  
u uw bijdrage  in één keer of in termijnen wilt  
voldoen en hoe u wilt betalen. 
 
Voor iedereen is een automatische incasso het eenvoudigst, bovendien  
bespaart dat de kerk ook nog eens kosten. U kunt op een makkelijke 
manier in termijnen betalen en het bedrag wordt de 28e van de door u  
gekozen maand(en) afgeschreven. Als u het niet eens bent met het  
afgeschreven bedrag, kunt u dit binnen 8 weken na afschrijving altijd laten 
terugboeken. Om technische redenen kunnen we niet in de maand januari  
innen, dus bij een automatische incasso zijn er maximaal 11 termijnen.   
 
Maakt u het bedrag liever zelf over? Dan kunt u de acceptgiro gebruiken,  
uw eigen overschrijvingskaart of u kunt het via internetbankieren regelen. 
 
Het bankrekeningnummer is:  

NL 04 FVLB 0225 3894 36 
t.n.v.  Kerkrentmeesters Protestantse gemeente  
 te Halfweg-Zwanenburg o.v.v. ‘Kerkbalans 2017’ 
 
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek als u  
meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,00 aan  
giften per jaar uitgeeft. Het meerdere bedrag is tot maximaal 10% van het 
verzamelinkomen aftrekbaar. 
Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het  
gehele bedrag aftrekbaar.  
Dit kan met een schriftelijke overeenkomst, deze vindt u op 
www.protestantsekerk.nl/steun-ons/donateur/belastingaftrek of vraag de 
kerkrentmeesters om informatie. 
 
Uw antwoord op Kerkbalans 2017 zien wij met belangstelling tegemoet.  
Het toezeggingsformulier wordt in de week van 30 januari weer opgehaald.  
Wilt u ervoor zorgen dat het dan klaar ligt? Hartelijk dank! 
 
Voor de begroting 2017 verwijzen wij u naar onze website 

www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

 

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/steun-ons/donateur/belastingaftrek
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


 

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans. 

De opbrengst van 2016 is besteed aan meer dan alleen het in stand 
houden van onze erediensten. Zo hebben we een full-time predikant,  
zijn er ouderenmiddagen,  

 

is er elke week kinderdienst en is er jaarlijks een kinderkerstfeest. 
In de week van Pasen, in de Adventsperiode en rond Kerst zijn er speciale 
diensten, met bijvoorbeeld een koor uit onze eigen gemeente of van           
buitenaf.  
Na elke dienst is er de mogelijkheid om koffie te blijven drinken en na te             
praten met andere gemeenteleden.  

In alle vrijheid en bescheidenheid vragen we u ook dit jaar een bedrag te 
schenken aan Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee aan onze gemeente.  
 

‘We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en 
  met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast  
 in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig  
 hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, 
 is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding.  
 Geef aan Kerkbalans.’ 

 

      Hoe bepaalt u welk bedrag u geeft? 

       In 2016 heeft u, samen met alle andere gemeenteleden, bijna € 81.000,--  
       aan de actie Kerkbalans gegeven. Hartelijk dank daarvoor! 
       Om onze gemeente ook in 2017 levendig te houden, vragen wij u 
       zorgvuldig te overwegen welk bedrag u aan de kerk wilt schenken.  

       De gemiddelde bijdrage per huishouden is in onze kerk + € 30 per maand.  
       Wij stellen het op prijs als u in ieder geval dat bedrag betaalt, mits uw 
       inkomenssituatie dat toestaat.  
       Als u meer schenkt dan het gemiddelde, misschien wilt u dan uw bijdrage   
       met het inflatiepercentage doen groeien? Wij vragen u om na te denken  
       hoe u kunt bijdragen om de begroting van onze kerk in balans te houden.  
       Geef voor de kerk, met uw verstand en met uw hart. 

 

 

       Het bankrekeningnummer is:  

NL 04 FVLB 0225 3894 36 
       t.n.v.      Kerkrentmeesters Protestantse gemeente  
        te Halfweg-Zwanenburg o.v.v. ‘Kerkbalans 2017’ 
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