


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 de predikant en kerkelijk werker, voor 
abonnementen en voor apparatuur om de online dien-
sten mogelijk te maken. 

Van 2 predikanten naar 1, uw steun blijft nodig
U ziet: in 2023 voorzien we een tekort. Dat komt door 
de sterk gestegen energieprijzen. Een extra reden om 
gul te geven. Tegelijkertijd doen wij structureel iets 
aan de uitgaven. Dit jaar (2022) zijn we teruggegaan 
van twee predikanten naar één; Jan Schep en Auke 
Hamstra gingen met pensioen, Gerard Wolfert trad aan 
als onze nieuwe voorganger. Ook gingen we van twee 
pastorieën naar één. Samen met onze kerkelijk werker 
Anneke Klavers en onze vele vrijwilligers zal Gerard het 
kerkenwerk vormgeven.
Met één dominee geven we minder uit. Toch blijft uw 
steun hard nodig. Doe daarom mee met de Actie Kerk-
balans en geef!

Colofon
Deze flyer is een uitgave van de Protestantse Gemeen-
te te Zuidland.
De gemeente telt circa 1.750 leden.

Oplage: 1.100
Datum: november 2022
 
Een adreswijziging doorgeven kan via
ledenadministratie@kerkeninzuidland.nl.

Meer informatie? Kijk op www.kerkeninzuidland.nl.

Hoe kunt u bijdragen?

Bij deze flyer zit (in de meeste gevallen) een toezeg-
gingsformulier. Daarop kunt u aangeven hoeveel u in 
2023 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.
Een periodieke gift die is vastgelegd is volledig aftrek-
baar. Voor meer informatie zie: www.belastingdienst.nl 
zoekterm periodieke gift.

Begroting 2023

Vrijwillige bijdragen / collecten
€ 240.000 

Verhuur / antennes toren
€ 40.100 

Rommelmarkt / oud papier
€ 29.000 

Overig € 9.300 
Tekort € 15.000 

Personele kosten
€ 159.300 

Gebouwen
€ 110.500 

Heffingen / administratie € 41.100 

Activiteiten € 22.500 

Uitgaven Inkomsten

Toezeggingsformulier: afgeven, per post versturen of 
mailen 
U kunt het formulier:

in de retourenvelop doen en deze in de brievenbus 
van de Welkomkerk of Kerkweg 28 stoppen;
in de retourenvelop doen en (voldoende gefran-
keerd) per post versturen (adres staat op de enve-
lop);
scannen en naar kerkbalans@kerkeninzuidland.nl 
mailen.

•

•

•

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 2023

Nieuw: uw kerk op uw telefoon

Shoppen, contact onderhouden met je vrienden, een 
route plannen, je banksaldo checken, het nieuws volgen 
en je agenda beheren. Veel van wat we leuk en/of be-
langrijk vinden, doen we via een app op onze telefoon. 
Voortaan kun je ook onze gemeente op je telefoon bij 
je hebben, dankzij de gloednieuwe WelkomApp.
Download de app via de App Store of Google Play (zoek 
op “WelkomApp Zuidland”). Dan blijf je op de hoogte 
van de dingen die binnen onze gemeente spelen.


