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Ook de Belastingdienst helpt een handje mee
Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of 
‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. U kunt uw financiële bijdrage 
als periodieke schenking geven. Dat is aantrekkelijk omdat een periodieke gift 
volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in 
mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal 
€ 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift 
gelden die grenzen niet. 

Een gift is een periodieke gift:
• als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst 
• als de bedragen conform de overeenkomst regelmatig (minstens eens per 

jaar) worden overgemaakt;
• als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
• als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
• als de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift;
• als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Voor meer informatie over en formulieren voor een schriftelijke overeenkomst 
kunt u terecht op ons kerkelijk bureau



Hoe verbindt mijn kerk?

Beste leden van de Protestantse Gemeente te Naarden,
 
De kerk verbindt, ook onze kerk. Tijdens de belangrijke momenten, zoals 
doop, huwelijk en overlijden. Maar ook tijdens gewone of bijzondere zondagse 
diensten, pastorale bezoeken, doordeweekse gespreksbijeenkomsten en 
activiteiten voor onze jongste gemeenteleden. En natuurlijk in het dagelijks 
leven, als we naar elkaar omzien of voor elkaar klaarstaan. 
 
Om ervoor te zorgen dat we een actieve en verbindende gemeente kunnen 
blijven, organiseren we elk jaar de Actie Kerkbalans. In deze folder ziet u enkele 
voorbeelden van de vele activiteiten die door uw financiële bijdrage kunnen 
worden gerealiseerd. Ook willen enkele gemeenteleden met u delen wat zij 
belangrijk vinden in de verbinding die onze kerk geeft.
 
Dat ook u deze verbinding van grote waarde vindt, blijkt ieder jaar weer tijdens 
de Actie Kerkbalans. Gelukkig maar! Want ook al drijft onze gemeente voor een 
heel groot deel op vrijwilligers, het kerkenwerk kost geld. Zo zijn er de kosten 
voor de gebouwen, de huur van de Grote Kerk, afdrachten aan de landelijke 
PKN en de salarissen van de predikanten en musici. Door uw financiële bijdrage 
hebben wij een tweede predikant mogen beroepen. Ook zijn er bijvoorbeeld de 
kosten voor jeugdwerk, liturgieën en ons Kerkjournaal. Als u dit jaar evenveel 
geeft als vorig jaar, kunnen we de dingen blijven doen die we als gemeente 
nodig en belangrijk vinden. 

Uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2017 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.
 
Bijzonder hartelijke dank namens het College van Kerkrentmeesters
Gert-Jan Mostert - voorzitter

Tim Rietdijk: “Ik vind het startkamp altijd 
heel leuk en vooral het kampvuur, dat moet 
zeker blijven.”

Trudy Klingelhöfer: “De jeugd is de 
toekomst van onze gemeente en daarin 
willen we zeker investeren.”

Annika Keet: “Het is belangrijk dat de kerk 
(ook letterlijk), een centrale plaats inneemt 
in de samenleving. Voor een gemeente 
waarin we omkijken naar elkaar en die 
ondersteunend is aan het persoonlijk geloof 
is meer nodig. Maar gezonde financiën zijn 
randvoorwaarden voor het in stand houden 
van de kerk zoals we die kennen. Ik hoop 
dat voor de generaties na ons de kerk een 
vanzelfsprekendheid mag blijven.”

Hilly von der Möhlen: “De kerk verbindt 
ons met elkaar en met God. 
De zondagmorgen: het samenkomen, 
samen bidden, samen zingen, het 
koffiedrinken en mensen welkom heten. 
Omzien naar elkaar dat is verbintenis. Ook 
kinderen samenbrengen en leuke dingen 
voor ze doen is erg belangrijk.”

Gerke Nieuwland: “Op zoek naar de 
betekenis van die verbinding kwam ik 
uit bij het woord van de apostel 
(Rom. 8: 21) over de vrijheid en luister 
die Gods kinderen geschonken wordt.”

Kees Schuurman: “Mijn kerk verbindt 
zoals Jezus zich verbond met ieder mens 
die op zijn pad kwam. 
En mijn kerk verbindt door samen te 
zingen, te luisteren en te werken in 
Gods wijngaard.” Ds. Lennart Heuvelman en Ds. Véronique Lindenburg
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