


Veel vrijwilligers, 
toch kost kerkenwerk geld

Onze gemeente drijft voor een groot deel op vrijwil-
ligers. Toch kost het kerkenwerk geld. Zo zijn er de 
kosten voor het onderhoud van de gebouwen, voor de 
salarissen van (bijvoorbeeld) de predikanten en voor 
abonnementen, onder meer op het gebied van ICT. 

Gemiste inkomsten vanwege coronacrisis
U ziet: in 2021 voorzien we een tekort. Ook over 2020 
komen we geld tekort. Meer zelfs dan verwacht, om-
dat een deel van onze inkomsten door de coronacrisis 
wegviel. Zo heeft de verkoop van oud papier en rom-
melmarktspullen lange tijd stilgelegen. Ook gingen de 
rommelmarkt zelf en de evenementendag niet door.

Colofon
Deze flyer is een uitgave van de Protestantse Gemeen-
te te Zuidland.
De gemeente telt circa 1.850 leden.

Oplage: 1.150
Datum: oktober 2020
 
Een adreswijziging doorgeven kan via
ledenadministratie@kerkeninzuidland.nl.

Meer informatie? Kijk op www.kerkeninzuidland.nl.

Toezegging

Bij deze flyer zit (in de meeste gevallen) een toezeg-
gingsformulier. Daarop kunt u aangeven hoeveel u in 
2021 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.

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 2021

Vrijwillige bijdragen / collecten
€ 242.000 

Verhuur / antennes toren
€ 57.000 

Rommelmarkt / oud papier
€ 38.000 

Overig € 13.000 

Tekort € 48.400 

Personele kosten
€ 239.000 

Gebouwen
€ 104.000 

Activiteiten € 25.000 
Heffingen / administratie € 30.400 

Uitgaven Inkomsten

Uw bijdrage is heel hard nodig

Om als kerk te kunnen blijven doen waar we voor zijn, 
is uw bijdrage dus heel hard nodig. Misschien nog wel 
harder dan ooit. Doe daarom mee aan de Actie Kerk-
balans en geef! Minstens net zo veel als afgelopen jaar, 
maar liever meer.

Toezeggingsformulier: afgeven, per post versturen of 
mailen 
Vanwege de coronacrisis wordt het toezeggingsformu-
lier deze keer niet bij u opgehaald. U kunt het formu-
lier:

in de retourenvelop doen en deze in de brievenbus 
van de Welkomkerk stoppen;
afgeven aan de Savornin Lohmanstraat 79;
in de retourenvelop doen en (voldoende gefran-
keerd) per post versturen;
scannen en mailen naar kerkbalans@kerkeninzuid-
land.nl.

•

•
•

•

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 2021


