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Tien dingen die je mist, als je deze brief niet leest 
Deze maand wordt de actie Kerkbalans georganiseerd door de kerk. De wijkgemeente Noordwijk 
vraagt geld aan iedereen die lid is. Ook jij bent lid bij ons. En zonder jouw bijdrage gaat de kerk er heel 
anders uit zien! Wat dacht je van:  
 

1.   Een doop zonder doper 
2.   Een huwelijk zonder zegen 
3.   Een begrafenis zonder preek 
4.   Een kerkdienst zonder dominee 
5.   Een pastoraal gesprek zonder luisteraar 
6.   Een viering zonder muziek 
7.   Een kerkwijzer zonder meditaties 
8.   Een gemeente zonder inspirator 
9.   Een pioniersplek zonder pionier 
10. Een Kerk- en Schooldienst zonder kerk 

 

 

Waarom de actie Kerkbalans? 

Elk jaar gebruikt de kerk het geld van de actie Kerkbalans om het kerkenwerk, zoals hierboven 
genoemd mogelijk te maken. We vragen daarom of jij mee wilt helpen een bijdrage te geven om het 
benodigde bedrag van € 250.000,00 bij elkaar te krijgen. 
Dan kan er wèl worden gedoopt, een huwelijk gevierd, een kerkdienst gehouden en nog veel meer. En 
zodoende kan er ook op jouw vraag aan de kerk worden ingegaan! 
 

Moet ik geven? 
Allereerst en heel belangrijk om te weten is dat een bijdrage aan de kerk, een vrijwillige bijdrage is. 
Voor alle clubs en verenigingen waar je lid van bent, moet je iets betalen om lid te kunnen zijn, bij de 
kerk ben je vrij om zelf te bepalen wat je geeft. Wij gaan er vanuit dat de kerk jou iets waard is en jij 
best iets wilt bijdragen. 
 

Wat zal ik geven? 
Regelmatig krijgen wij de vraag wat een gebruikelijk bedrag is om te geven aan de kerk. Als iedereen 
mee zou doen is € 166,00 per adres per jaar voldoende.   
Dit rekenvoorbeeld gaat er vanuit dat iedereen mee gaat doen aan de actie Kerkbalans. Jammer 
genoeg doet maar 33% van de leeftijdsgroep 18 tot 50 jaar mee. Vorig jaar gaf deze groep in totaal 
maar 7% van het bedrag dat nodig is. 
Soms komt dat omdat er te weinig draagkracht is. Daarom vragen wij jou te overwegen te geven wat 
een passende bijdrage is in verhouding tot je inkomen en tot jouw band met de kerk. 
 
Meer informatie over de actie Kerkbalans lees je in de Kerkwijzer en op de website van de kerk:  
www.pkn-noordwijk.nl via het logo van Kerkbalans. 
 

Met vragen kunt je terecht op onderstaand adres of bij ondergetekende 
 
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, 
Willem Passchier, tel. 0713616589 
Voorzitter College van Kerkrentmeesters PGN 
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Protestantse Gemeente te Noordwijk     Actie Kerkbalans 2018 
 

Bijgevoegd zijn; een toezeggingsformulier met antwoordenveloppe en een acceptgiro. 

 

Toelichting voor invullen van het toezeggingsformulier 
 

1. Bedrag invullen dat je in 2018 wilt bijdragen en eventueel de termijnen. 
De toezegging/bijdrage van 2017 is als geheugensteun aangegeven. 
 
Opmerkingen: 

Adviesbedrag: 
Een richtlijn voor de bijdrage per adres/gezin, afgeleid van landelijke cijfers, is hieronder gegeven: 

Studenten / minimum loon   €      50 –   100 per jaar 
Modaal (€ 1800 netto / maand)   €    200  –  400 per jaar 
2x Modaal    €    400  –  800 per jaar 
3x Modaal    €    800 – 2000 per jaar 

Deze bedragen bijstellen afhankelijk van persoonlijke situatie en vermogen. 
 

Betaalmethode en termijnen: 
Wij hebben een voorkeur voor automatische incasso. Voor jou en voor ons gemakkelijker. (Een 
automatische incasso kan je altijd binnen 8 weken terugboeken) 
Betaalde je al per automatische incasso dan hoef je geen (andere) betaalmethode te kiezen 

In het geval van incasso geef je bij ondertekening: 
De machtiging voor incasso op de 28e van de aangegeven maanden gedurende het jaar 2018. 
Machtiging om aangegeven termijnen van januari en februari te innen uiterlijk in maart. 

 
Zelf direct een bedrag overmaken is natuurlijk ook mogelijk 
Daarbij ontvangen we ook graag het formulier retour. 

 
 
 

2. Ondertekenen en dateren. 
 

 
3. Opsturen, eventueel met de acceptgiro, in bijgesloten antwoordenveloppe, zonder postzegel.. 

 
 

Opmerkingen: 

• De enveloppe kan ook in de brievenbus van de Vinkenhof, Achterzeeweg 1 worden gedaan. 
 

• Eventuele opmerkingen of vragen kunnen op het antwoordformulier of een briefje worden 
bijgevoegd. 
 

• Bijgevoegde acceptgiro  alleen gebruiken voor (eenmalige) betalingen in januari en februari.  
 

• Het IBAN nummer van de Protestantse Gemeente te Noordwijk is: NL98FVLB0699642957 
 
 

Belastingaftrek: 
De bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als  meer dan 1 % van het 
verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar wordt gegeven is het meerdere tot 
maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar 
vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. De tussenkomst van een notaris is hiervoor niet 
meer nodig. Voor meer informatie zie website of bij het kerkelijk bureau. 
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