Geef voor je kerk
Kerkbalans 20 januari – 3 februari 2018

Aan de leden, gastleden en allen die zich verbonden voelen met
de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg – Zeddam.
Kerk zijn we samen.
In 2017 gaf onze gemeente ruim € 44.000 aan de Actie Kerkbalans. Mede
dankzij deze opbrengst konden we dit jaar o.a. het Imminkhuis verbouwen en
de begraafplaatsen opknappen. Samen met de Diaconie worden mogelijkheden
geboden voor een bijdrage aan de Passie op Goede Vrijdag, het koffiedrinken na
de diensten. De begrote kosten betreffende 2018 vindt u hieronder.
Kerkbalans is er om er voor te zorgen dat ook in 2018 een financieel bijdrage
voor kerkelijke doelen 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 daarom aan je kerk. Zodat jouw kerk kan blijven bestaan en geven aan
anderen. Help mee en geef aan je gemeente wat je kan missen.
De begrote baten en lasten 2018
Baten
Onroerende zaken
Rente/dividend
Kerkbalans/Giften
Subsidies

Totaal baten

26.000
45.900
51.940
3.500

127.340

lasten
Gebouwen/onr.zaken
Pastoraat
Afdracht landelijk
Salarissen/vergoedingen
Beheer/adm.
Kerkdiensten
Saldo
Totaal lasten

31.699
51.200
6.000
19.550
12.700
3.950
2.241
127.340

( De volledige begroting ligt inzage bij: Marie van der Linde, tel. 0314-662186)

Hoeveel betaal ik?
Net als bij een vereniging moet ook de kerk jaarlijks kosten afdragen aan de
landelijke organen. Per ingeschreven lid is dit € 30,-. Wij vragen u bij het
vaststellen van uw bijdrage daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Als
richtlijn zou u uw bijdrage van vorig jaar met 5% kunnen verhogen.
Wij wijzen u er op dat de kerk een ANBI status heeft. Dat wil zeggen dat uw
bijdrage in aanmerking komt voor belastingaftrek.
Maakt u gebruik van een periodieke overeenkomst met uw kerk voor 5 jaar, dan
is uw bijdrage volledig aftrekbaar. Deze overeenkomst is op aanvraag
verkrijgbaar bij de fin. administrateur (tel. 0314-662186).
Op de hierbij gevoegde intekenlijst kunt u aangeven welk bedrag u in 2018 wilt
geven en op welke manier u deze overmaakt. Het aanmaken en verzenden van
acceptgiro’s is kostbaar. Daarom vragen wij u gebruik te maken van de
automatische incasso. Binnen afzienbare tijd zal de acceptgiro verdwijnen.
Ook als u financieel niet in staat bent een bijdrage te leveren, zouden wij dat
graag van u vernemen, door dit te vermelden op de intekenlijst.
Een vrijwilliger komt uw antwoord op kerkbalans bij u ophalen. Legt u de
envelop vast voor hen klaar? Bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan de
instandhouding van onze plaatselijke gemeente.
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Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek
om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd
raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische
steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

