
 
 

Kerk zijn we samen! 
Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op  voor 
hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar 
leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken 
geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen 
altijd – of je nu lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom 
aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en kan blijven geven aan anderen!  
 
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.  
 

Geef voor je kerk 
Kerk daar sta je 

Met je deuren open 
wagenwijd 

Voor wie trouwen, 
dopen, vieren, rouwen 

Voor wie maar wil 
luisteren naar een woord dat verheft 

naar een onbeduidend verhaal 
van een naaste om een praatje verlegen 

Kerk blijf daar staan 
Ik geef om 

de plek die je biedt! 
 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan 
Hoeveel geeft u? 
Geef slim 
Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. 
Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% van het 
verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift 
schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente of diaconie. Periodieke 
giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel 
opleveren dat kan oplopen tot 52%.  
 
Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen 
wat uw voordeel is. De website laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel 
ten goede laat komen aan de gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u 
extra geld kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u dat wilt doen. Want op die manier kunnen 
we het werk van de gemeente ook de komende jaren blijven voortzetten.  
 

Kerk zijn we samen! 
“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik 

hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.”  

 


