
Hogere bijdrage kost u niets extra! 
 

Maakt u al gebruik van de mogelijkheid om uw kerkelijke bijdrage als periodieke 

gift af te trekken van uw inkomstenbelasting? Het is eenvoudig en vooral: voor u 

én ons aantrekkelijk. Het werkt als volgt. 

• Vraag het formulier Periodieke Giften aan bij de secretaris van de 

Kerkrentmeesters of download de formulieren van de website via 

protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/contact/kerkbalans-en-giften; 

• Op het formulier geeft u aan welk vast bedrag u gedurende vijf jaar aan uw 

kerk wenst te schenken; 

• Het ondertekende formulier retourneert u via uw contactpersoon, per email 

of per post aan het College van Kerkrentmeesters. 

 

Op https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u uitrekenen 

hoeveel u uw kerkelijke bijdrage kunt verhogen zonder extra kosten! 

Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier of vragen heeft over 

de fiscale aspecten, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het 

College van Kerkrentmeesters.  

 

Wij zien uw toezegging door middel van het bijgevoegde antwoordformulier 

graag tegemoet. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Namens het College van Kerkrent-

meesters Protestantse Gemeente  

te Blaricum 

 

 

 

Frits Baan, Voorzitter 

 

Contact en informatie: 

Dhr. Klaas Kos, secretaris 

College van Kerkrentmeesters 

telefoon 06-4509 4265 

 

Bankrekeningnummers: 

NL 71 INGB 0000 1446 30 

NL 45 RABO 0308 4012 39 
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Protestantse Gemeente 

te Blaricum 

Mijn kerk verbindt 

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-

woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. 

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld 

waarin wij leven.  

En nu is het onze beurt om 

die geschiedenis van 

verbondenheid om te zetten 

in een toekomst. Om ervoor 

te zorgen dat onze kinderen, 

kleinkinderen en iedereen die 

in de toekomst op zoek gaat 

naar verbinding, terecht kan 

in de kerk. 

In een maatschappij waarin 

steeds meer verwijdering lijkt 

te ontstaan, mogen wij als 

kerk de eenheid blijven 

zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, aandacht en steun nodig 

hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de 

maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God. Kerkbalans is er om ervoor te 

zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële 

bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een 

investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en 

in de generaties die nog komen. 

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans! 

 



Wat is Kerkbalans? 

Kerkbalans is een landelijke actie van diverse kerkgenootschappen om aan hun 

leden (en andere belangstellenden) een vrijwillige financiële bijdrage te vragen, 

die volledig ten goede komt aan de eigen kerkgemeenschap. 

Door uw bijdrage bepaalt u dus mede welke financiële mogelijkheden er zijn 

binnen onze gemeente. 

Wat kost Mijn Kerk? 

Een kerkgemeenschap onderhouden kost 

veel geld. Een groot deel van de kosten is 

niet afhankelijk van het aantal kerkleden 

of de omvang van het kerkbezoek. Denk 

maar aan personeelskosten (koster, 

predikant, organisten en dirigent) en 

kosten voor onderhoud van gebouwen, 

terreinen en energie. Naast de vaste lasten is er ook geld nodig voor administra-

tie, vorming en toerusting en een 

groot scala aan kerkelijke activiteiten 

voor diverse doelgroepen. 

Bij een daling van het aantal 

ingeschreven kerkleden gaan de 

vaste kosten niet omlaag, waardoor 

de gemiddelde kosten per kerklid 

stijgen. 

 

Waarom een vrijwillige bijdrage? 

In aansluiting op het advies van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) kan ieder 

naar eigen draagkracht, inzicht en vrijheid bepalen wat de Kerk hem of haar 

waard is. Die bijdrage kan per jaar verschillen, als de situatie dat vereist of 

toelaat. Dat neemt niet weg, dat uw bijdrage belangrijk, zelfs onmisbaar is! 

 

Begroting 2017 
 

De begroting van 2017 is gebaseerd op normale omstandigheden, dat wil zeggen 

dat er geen bijzondere uitgaven zullen zijn. De predikantsplaats is hierin beperkt 

tot 70 % van een voltijdsbaan. 

In het belang van onze kerkelijke gemeente zou het College van Kerkrent-

meesters hier heel graag een grotere invulling aan geven. Het is daarom zeer 

gewenst dat u uw bijdrage opnieuw overweegt en zo mogelijk verhoogt . 

Hierbij helpt de fiscale regeling  voor periodieke giften. Dit is een goede manier 

om zonder meerkosten extra bij te dragen. Ook het toezeggen van legaten en 

andere donaties zijn mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. 

Ten aanzien van de begrote lasten zij opgemerkt dat daar waar mogelijk 

bezuinigd wordt, maar dat de mogelijkheden daartoe beperkt zijn. 
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Baten Lasten 

1 

 

2 

 

3 

4 

Opbrengst uit 

bezittingen 

Bijdrage 

gemeenteleden 

Bijdragen derden 

Tekort 

Totaal 

€ 

 

€ 

 

€ 

€ 

€ 

72.900 

 

69.500 

 

4.900 

1.100 

148.400 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 
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Besteding Pastoraat 

Besteding Kerkdiensten, 

Catechese, Gemeentewerk 

Afdracht aan PKN 

Lasten gebouwen 

Salaris koster, organist, enz. 

Lasten beheer/admin/bank enz. 

Overige lasten 

Totaal 

€ 

€ 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€

€ 

61.300

8.400

7.500

33.800

16.300

10.500

10.600

148.400

 


