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Help uw kerk in balans te blijven 

Hoewel veel vrijwilligers zich voor onze gemeente in-
zetten, kost het kerkenwerk geld. Uiteraard doen we 
er alles aan om de kosten te beperken. Zo hebben we 
de afgelopen jaren zonnepanelen laten plaatsen en 
produceren we minder drukwerk. Maar we investeren 
bijvoorbeeld ook in moderne (communicatie)middelen 
voor het jeugdwerk of in menskracht voor het oude-
renpastoraat. De totale kosten nemen eigenlijk niet af, 
terwijl het ledenaantal iets terugloopt. We willen u vra-
gen of u dit mee wilt nemen in uw overwegingen als u 
weer een bijdrage doet. Zodat we als gemeente kunnen 
blijven doen wat we zo belangrijk vinden. 

Colofon

Deze flyer is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Zuidland. 
De gemeente telt ruim 1.800 leden.

Oplage: 1.200
Datum: januari 2019
 
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 uw 
vrijwillige bijdrage dit jaar zal zijn en hoe u dit wilt be-
talen.

Manieren van betalen
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 aangeven of u het bedrag in 
één keer of in termijnen betaalt.

Antwoordenvelop
Het toezeggingsformulier doet u in de antwoordenve-
lop. Deze wordt begin februari 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 te retourneren.

Bankrekeningnummer
U kunt uw giften 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 2019

Inkomsten in €

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 2019

Uitgaven in €


