Noordwijk, januari 2019
Geacht gemeentelid,
Allereerst bedanken we allen die de afgelopen jaren via een vrijwillige bijdrage het werk van de
Protestantse kerk in Noordwijk mogelijk hebben gemaakt.
Ook in de komende jaren willen we van betekenis zijn. Daarom dit verzoek voor uw bijdrage.
Waarom de actie Kerkbalans?
Elk jaar besteedt de kerk het geld van de actie Kerkbalans om het kerkenwerk, zoals hieronder genoemd,
mogelijk te maken. We vragen of u mee wilt helpen de benodigde € 250.000 uit ledenbijdragen bij elkaar
te krijgen. Bij een vereniging of club moet je iets betalen, bij de kerk ben je vrij om zelf te bepalen wat je
geeft.
Wat zal ik geven?
We gaan er vanuit dat de kerk u en jou iets waard is en hopen dan op een bijdrage naar uw en jouw
mogelijkheden. Op de achterzijde van deze brief is daarvoor een richtlijn gegeven.
Uw bijdrage wordt voor het grootste deel gebruikt voor de kosten van het team van predikanten en
kerkelijk werkers.
Door hen wordt, ondersteund door andere medewerkers en talrijke vrijwilligers, een groot aantal
activiteiten georganiseerd. We noemen hier:
• Allerlei soorten kerkdiensten, voor iedereen of gericht op een bepaalde groep.
• Speciale diensten voor doop, huwelijk of gedenken.
• Bezoek van een dominee of kerkelijk werker bij vreugdevolle of treurige gebeurtenissen.
• Een jaarprogramma met gesprekskringen, lezingen etc.
Ook de gebouwen kosten geld maar gelukkig kan het grootste deel worden gedragen door de
opbrengsten uit verhuur en een beperkte subsidie voor rijksmonumenten.
Meer informatie over de actie Kerkbalans leest U in de Kerkwijzer en op de website van de kerk:
www.pkn-noordwijk.nl via het logo van Kerkbalans.
Met vragen kunt U terecht op onderstaand adres of bij ondergetekende

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Willem Passchier, tel. 0713616589
Voorzitter College van Kerkrentmeesters PGN
Zie de achterzijde van deze brief voor meer informatie.
Protestantse Gemeente te Noordwijk / Achterzeeweg 1 / 2201 EM Noordwijk
0713616402 (dinsdag en vrijdag 9.00 – 12.00 uur) / kerkelijkbureau@pgnadm.nl
Bankrekening /IBAN: : NL85 RABO 0373 726139 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Noordwijk
Let op: Het rekeningnummer is gewijzigd.

Protestantse Gemeente te Noordwijk

Actie Kerkbalans 2019

Bijgevoegd zijn: een toezeggingsformulier met antwoordenveloppe en een acceptgiro.

Toelichting voor het invullen van het toezeggingsformulier
1.

Bedrag invullen dat u in 2019 wilt bijdragen en eventueel de termijnen.
De toezegging/bijdrage van 2018 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 de persoonlijke situatie en vermogen.
Betaalmethode en termijnen:
Wij hebben een voorkeur voor automatische incasso. Voor u en voor ons gemakkelijker. (Een automatische
incasso kunt u altijd binnen 8 weken terugboeken)
Betaalde u al per automatische incasso dan hoeft u geen (andere) betaalmethode te kiezen
In het geval van incasso geeft u bij ondertekening:
De machtiging voor incasso op de 25e van de aangegeven maanden gedurende het jaar 2019.
Machtiging om aangegeven termijnen van januari en februari te innen uiterlijk in maart.
Zelf direct een bedrag overmaken is natuurlijk ook mogelijk.
Op rekening nummer: NL85 RABO 0373 726139 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Noordwijk, onder
vermelding: Bijdrage 2019.
Let op: Het rekeningnummer is gewijzigd.

2. Ondertekenen en dateren.
3. Opsturen, eventueel met de acceptgiro, in bijgesloten
antwoordenveloppe, zonder postzegel.
Opmerkingen:
• De enveloppe kan ook in de brievenbus worden gedaan van de Vinkenhof, Achterzeeweg 1.
• Eventuele opmerkingen of vragen kunnen op het antwoordformulier of een briefje worden
bijgevoegd.
• Bijgevoegde acceptgiro alleen gebruiken voor (eenmalige) betalingen in januari en februari.
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 de website of neem contact op met het kerkelijk bureau.
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