
AUTOMATISCHE INCASSO HEEFT DE VOORKEUR
Wij geven u in overweging uw vrijwillige bijdrage door 
middel van een automatische incasso over te maken. Dit 
scheelt ons heel veel werk en kosten. Door op uw toezeg-
gingformulier het vakje Incasso aan te kruisen, verleent u 
machtiging aan de penningmeester van onze gemeente 
de bijdrage van uw rekening over te maken naar de 
rekening van de kerk. Voor verdere informatie over auto-
matische incasso verwijzen wij naar de toelichting op het 
toezeggingformulier.

ENVELOP NIET OPGEHAALD
Indien de antwoordenvelop niet is opgehaald, wilt u deze 
dan inleveren bij de ambtsdrager van uw wijk of de ouder-
ling van dienst. U kunt de envelop ook in de collectezak 
doen of opsturen naar de Administratie Vrijwillige Bijdragen 
waarvan het adres vermeld staat op het toezegging- 
formulier.

ALGEMEEN
Wilt u in de antwoordenvelop alleen uw toezeggingformu-
lier doen en geen contant geld of overschrijvingskaart.
Wij kunnen niet achterhalen van wie dit afkomstig is.

JONGEREN
Kijk voor meer informatie over jongeren naar de speciale 
website: www.wecollect.nl 

KERKELIJK BUREAU
Het toezeggingformulier is niet bedoeld voor het opgeven 
van naam of adreswijzigingen. Wilt u hiervoor contact op-
nemen met de ledenadministratie op het kerkelijk bureau 
in de Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298, 1276 LJ Huizen. 
Tel. (035) 523 32 80. Dit bureau is iedere woensdag-
avond geopend van 19.30 - 20.30 uur of per 
e-mail: ledenadministratie@protestantshuizen.nl. 

Uw antwoord op de actie Kerkbalans 2013 zien wij met 
belangstelling en vertrouwen tegemoet. Schouders eronder!

College van Kerkrentmeesters
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Algemene Kerkenraad:
Dhr. G. Broekstra, waarnemend voorzitter
Mw. C. Schaap, scriba

College van Kerkrentmeesters:
Dhr. E.A. Rebel, voorzitter
Dhr. W. Tjerkstra, secretaris
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Ds. G.W. Oostermann

Wijkgemeente Oosterlicht
Ds. R. Abma
Ds. J. Glazema

Wijkgemeente Goede Herderkerk
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De Protestantse Gemeente te Huizen heeft ook een web-
site. Op de vernieuwde website www.protestantshuizen.nl 
kunt u terecht voor informatie over het reilen en zeilen  
van onze gemeente. 
Dus... kom eens langs en bekijk de website.

Het rekeningnummer van de Vrijwillige Bijdragen is:
ING 4705883 ten name van Protestantse Gemeente 
Huizen. 
Vanaf 2014 zal dit IBAN NL59INGB0004705883 zijn.



Overzicht van 
Inkomsten en Uitgaven

Begroting
2012

Begroting
2013

INKOMSTEN

Vrijwillige bijdragen € 439.500 € 439.200
Extra bijdragen € 35.000 € -
Collecten € 44.400 € 47.200
Verhuur gebouwen € 38.000 € 30.150
Overige inkomsten € 8.000 € 6.250

TOTALE INKOMSTEN € 564.900 € 522.800

UITGAVEN

Pastoraat € 344.250 € 293.700
Gebouwen en personeel € 178.850 € 177.750
Overige kosten € 65.605 € 65.650

TOTALE UITGAVEN € 588.705 € 537.100

Voorzieningen € 24.175 € 7.000
Overschot/tekort € 370 € -/-7.300

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HUIZEN

WAT IS DE KERK MIJ WAARD?
Dat is een vraag die op veel verschillende manieren beant-
woord kan worden. Wat de waarde van de kerk is, is voor 
iedereen anders. Vaak zal het antwoord zijn: “De kerk is mij 
veel waard omdat…”

Natuurlijk is de kerk de plaats waar het christelijk geloof wordt 
beleden. Waar we samenkomen om te leren en te vieren. 
Want geloven kun je niet alleen. Je geloof wordt gevoed 
en verrijkt door de uitleg van het Woord, door het samen 
zingen, bidden en door de ontmoetingen in de wekelijkse 
eredienst. Ook geloofsgesprekken met andere christenen, 
gemeenteleden, zijn van grote waarde.

Maar onze plaatselijke geloofsgemeenschap betekent nog 
veel méér. We zijn opgenomen in een gemeenschap van 
mensen, die ondanks alle verschillen van inzicht toch een 
aantal gemeenschappelijke dingen belangrijk vinden. 

Ook als je het kerkgebouw niet zo vaak van binnen ziet 
wordt de kerk soms belangrijk. Op kruispunten in het leven 
komt vaak de kerk en de betrokkenheid daarbij in beeld. We 
trouwen in de kerk, laten er onze kinderen dopen en komen 
er voor een uitvaart. Op die momenten wordt zichtbaar hoe 
de kerk een schuilplaats, een bron van inspiratie kan zijn in 
ons leven.

WAT BEN IK DE KERK WAARD?
De kerk, kortom, is het waard om je voor in te zetten. Voor 
iedereen om zijn eigen redenen. De vraag “wat is de kerk 
mij waard” kan ook worden omgekeerd, en luidt dan: “wat 
kan ik voor de kerk betekenen?” Misschien een brutale 
vraag maar we durven hem, als plaatselijke gemeente, tóch 
te stellen. Want u kunt veel voor de kerk doen. Door aanwe-
zig te zijn in de eredienst. Door u in te zetten als vrijwilliger 
in het plaatselijke kerkenwerk, waarin iedereen naar beste 
kunnen welkom is, met handen en hoofd. En natuurlijk door 
uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk! Zodat uw 
kerk van waarde kan blijven, voor u en voor anderen.

KERKBALANS 2013
De actie kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van de 
gemeente. Wij bevelen deze van harte bij u aan.
Hoewel héél veel kerkenwerk door vrijwilligers wordt ge-
daan, mogen wij ook een beroep doen op de deskundige en 
bezielende inzet van beroepskrachten zoals onze predikanten, 
kerkelijk werker, kosters en organisten. 

Onze gebouwen moeten worden verlicht, verwarmd en 
onderhouden. Vanzelfsprekend brengt dit veel kosten met 
zich mee. Verder zijn er de administratieve kosten, de rente-
lasten en de verplichte afdrachten aan de landelijke kerkelijke 
organen.

RICHTBEDRAG VOOR UW BIJDRAGE 2013
De belastingdienst biedt mogelijkheden om giften en schen-
kingen in mindering te brengen op het belastbare inkomen. 
De jaarlijkse vrijwillige bijdrage wordt als een gift gezien en 
kan samen met andere giften aan kerkelijke, charitatieve en 
dergelijke instellingen worden afgetrokken van het belastbaar 
inkomen. Dit is ook van toepassing op aangekochte collec-
tebonnen. De giften en schenkingen moeten aangetoond 
kunnen worden met bankafschriften, kwitanties, etc.. 

PERIODIEKE SCHENKING
Om het gehele bedrag van een schenking aftrekbaar te 
maken (zonder drempel), geldt de volgende regel:
De schenking moet minimaal vijf jaar achtereen worden 
gedaan en moet in een notariële akte worden vastgelegd. 
De notariële kosten zijn op rekening van de kerk. Bij  
tussentijds overlijden stopt de verplichting.

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN
Veel mensen denken na over wat er na hun overlijden 
met hun bezit moet gebeuren. Heel begrijpelijk. Meestal 
wordt de nalatenschap geregeld via een testament. Daar-
in kunnen echter ook goede doelen (legaten) worden 
betrokken, zoals de Protestantse Gemeente te Huizen. U 
kunt onze gemeente geheel of voor een deel tot erfge-
naam benoemen (erfstelling). Indien u dit in overweging 
wilt nemen, dan kunt u hierover contact opnemen 
met de penningmeester, J.D. van Muiswinkel, 
(035) 524 22 61 / 06 5192 1265.

De begroting 2013 heeft in December in de kerken gelegen. 
Wilt u de begroting alsnog ontvangen of inzien, dan kunt u 
contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.

Aan de leden van de Protestantse Gemeente te Huizen


