


Het kerkenwerk kost geld. 
Onze ambities ook

Onze gemeente drijft voor een groot deel op vrijwil-
ligers. Toch kost het kerkenwerk geld. Zo zijn er de kos-
ten voor de gebouwen, de salarissen van (bijvoorbeeld) 
de predikanten, de vergoedingen voor koren en gast-
voorgangers en de kosten voor liturgieën.
En dan hebben we ook nog de kosten om onze ambi-
ties waar te maken, zodat we als kerk van betekenis 
kunnen zijn en blijven. In 2020 gaan we bijvoorbeeld 
de entree van de Welkomkerk vernieuwen en het orgel 
renoveren.
Ook gaan we de verlichting in onze gebouwen vervan-
gen door (duurzame) LED lampen. Een voorbeeld van 
een recent afgerond project is het schilderwerk aan de 
binnenzijde van de Dorpskerk.
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Een adreswijziging doorgeven kan via
ledenadministratie@kerkeninzuidland.nl.

Meer informatie? Kijk op www.kerkeninzuidland.nl.

Toezeggingsformulier

Bij deze flyer zit (in de meeste gevallen) een toezeg-
gingsformulier. Daarop kunt u aangeven hoeveel u in 
2020 wilt bijdragen en op welke manier.

Twee betaalwijzen
Er zijn twee mogelijkheden: u maakt het bedrag zelf 
over of u maakt gebruik van automatische incasso. Dit 
laatste bevelen we van harte aan: gemakkelijk voor u 
en voor het bijhouden van de kerkelijke administratie. 
In beide gevallen kunt u het bedrag in één keer of in 
termijnen betalen.

Antwoordenvelop
Het toezeggingsformulier doet u in de antwoordenve-
lop. Deze wordt begin november bij u opgehaald door 
de bezorger van deze flyer, tenzij u het pakketje via de 
post heeft ontvangen. Dan vragen we u de envelop, vol-
doende gefrankeerd, zelf terug te sturen.

Bankrekeningnummer
U kunt uw bijdrage overmaken op het speciale rekening-
nummer van de Actie Kerkbalans van onze gemeente.

rekening NL61 RABO 0375 9034 45
van PG Zuidland Kerkbalans
onder vermelding van Kerkbalans 2020

Mogelijkheden voor belastingaftrek

De Protestantse Gemeente te Zuidland is aangewezen 
als ANBI, algemeen nut beogende instelling (meer info: 
www.kerkeninzuidland.nl/anbi). 
Uw vrijwillige bijdrage aan de Actie Kerkbalans komt 
daarom in aanmerking voor belastingaftrek als u per 
jaar meer dan één procent van uw inkomen (en meer 
dan zestig euro) aan giften besteedt.

Begroting 2020

Vrijwillige bijdragen / collecten
€ 238.900 

Verhuur / antennes toren
€ 51.300 

Rommelmarkt / oud papier
€ 42.800 

Overig € 13.500 
Tekort € 30.800 

Personele kosten
€ 237.200 

Gebouwen
€ 86.900 

Activiteiten € 27.400 

Heffingen / administratie € 25.800 

Uitgaven Inkomsten

We willen u vragen om een extra bijdrage

Om te kunnen blijven doen wat we belangrijk vinden, 
én om onze ambities waar te maken, is uw bijdrage 
hard nodig. Zoals u hierboven kunt zien, komen we bij 
gelijkblijvende inkomsten echter geld tekort. Daarom 
willen we u vragen iets meer te geven dan de laatste 
keer. Hoeveel meer? Dat is aan u. Maar hiernaast doen 
we wel een aantal suggesties.

Uw bijdrage voor Suggesties extra bijdrage
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2020

0 tot 100 euro + 10 euro
100 tot 200 euro + 20 euro
200 tot 500 euro + 30 euro
meer dan 500 euro + 50 euro

Kerkbalans voortaan in het najaar

Tot nu toe organiseerden we de Actie Kerkbalans altijd 
in februari. Vanaf nu houden we deze jaarlijkse inza-
meling in het najaar. Dankzij deze aanpassing weten we 
voortaan vóórdat de begroting wordt vastgesteld, wat 
de (toegezegde) inkomsten uit Kerkbalans zijn. Ook 
kunt u, als u voor automatische incasso kiest, uw bij-
drage over twaalf maanden spreiden. Voorheen, met de 
actie in februari, waren dat er tien.


