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Actie Kerkbalans 2014
Wat is de kerk jou waard?
Aankondiging Actie Kerkbalans 2014
Geacht gemeentelid,
Onder de naam Actie Kerkbalans doen ieder jaar vijf kerkgenootschappen in ons land een beroep
op hun leden om een financiële bijdrage te leveren. Deze is bestemd is voor de opbouw van de
eigen kerkelijke gemeente. Onder het motto ‘Wat is de kerk u waard?’ worden al onze gemeenteleden in de periode van 12 januari t/m 26 januari benaderd voor de Actie Kerkbalans.
Vanuit uw betrokkenheid met onze gemeente vragen wij u deze actie financieel te ondersteunen.
Wij vragen u om na te denken over wat de kerk u waard is. En daarvoor te geven, met uw hart én
met uw verstand! Uw bijdrage maakt het mogelijk dat onze gemeente haar unieke en onmisbare
functie kan blijven vervullen.
E.A. Rebel, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

Wat is de kerk je waard?
In januari wordt ieder jaar aan u gevraagd om
uw vaste vrijwillige bijdrage te bepalen. Dat is
het geld dat u het komende jaar wilt schenken
aan de kerk. Voor mij is dat een hele logische
vraag: ik voel me verantwoordelijk voor de kerk,
ik zet er mijn schouders onder, ik kom er graag.
Sinds ik belijdenis deed, doe ik mee aan de jaarlijkse actie. Als student gaf ik een klein bedragje,
en toen ik ging verdienen gaf ik meer. Zelf denk
ik aan wat ik per maand kan en wil missen en
doe dat keer twaalf. Het hoeft geen tiende van
ons inkomen te zijn, zoals in het oude testament
staat, maar het mag best een offer zijn. Het is
geen fooi voor een leuke ervaring, maar een deel
van je inkomen dat je apart zet voor de dienst
aan God. In Deuteronomium 14 gaat het over het
gebod om ieder jaar een tiende deel van je oogst
te schenken.
Als toelichting staat er bij dat je zo ‘leert leven in
ontzag voor de Heer je God’. Het is dus nodig en
nuttig om te geven want daarmee oefen je jezelf
in eerbied. Het gaat niet om het geven, of om
het bedrag, er wordt immers naar draagkracht
gevraagd. Maar het gaat om wat je daarvan
leert. Je leert dat het geloof iets mag kosten.
Geloven betekent dat je bij deze God gaat horen
en bij de mensen die hem dienen. Dat is zo wezenlijk, daar geef je om en daar geef je voor.

landelijk. Het is net als met mijn boodschappenmandje door de week: daar zit haargel in voor
mijn zoon, schoolkoekjes voor mijn dochter, en
eten voor ons allemaal. Maar ik neem ook mee
wat ik niet zelf gebruik. Gewoon, omdat ik weet
dat het goed besteed wordt en omdat ieder een
andere ‘smaak’ heeft.
Geluksprofessoren zeggen dat het gelukkiger
maakt om te schenken dan om te hebben. En
waar in de Bijbel staat ook weer dat het zaliger
is om te geven dan om te ontvangen? We zijn in
Huizen gezegend met drie bloeiende gemeenten, wat is dat u waard? Kijk op de zondag of
op een kringavond eens om je heen en denk: ik
ben er trots op dat ik hier bij hoor. Het is goed
om daar ook financieel aan bij te dragen. Zodat
we samen kunnen zijn wat we graag willen, een
kerk dienstbaar aan God en van waarde voor de
wereld. Ook in 2014!
Ds. Richtsje Abma

Gang van zaken

Om deze actie zo goed mogelijk te laten verlopen, zetten wij alles nog even op een rijtje:
-

Samen zijn we verantwoordelijk voor het werk in
onze protestantse gemeente Huizen. Nu kan het
zijn dat u denkt: onze dominee gaat weg, dan
betaal ik wel iets minder. Of u denkt: die koren in
de kerk, dat hoeft voor mij niet zo. Of u denkt: ik
kom eigenlijk nooit in de kerk, dus ik betaal ook
iets minder. Of: ik zie onze dominee nooit. Maar
ik hoop dat u ons werk ziet als een gedeelde
verantwoordelijkheid, waarbij je niet alleen betaalt voor wat je er zelf haalt. Je vertrouwt erop
dat het geld goed en zinnig besteed wordt. Ook
gaat er geld naar het bovenplaatselijk werk van
justitie-predikanten, legerpredikanten en landelijke initiatieven zoals de internet-kerk. Het is
heel goed om gewoon bij te dragen en daarmee
uw waardering uit te drukken voor wat mensen
doen en op touw zetten in onze kerk. Van herderstocht tot zomermaaltijd voor senioren, van
tienersoos tot orgelconcert, van kerkdienst tot
bezoek aan uw zieke buurvrouw. Plaatselijk en
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-

-

de Kerkbalansenvelop wordt in de eerste
week van de Actie Kerkbalans bij u bezorgd.
In deze envelop vindt u de folder, het toezeggingformulier en de antwoordenvelop;
op het toezeggingformulier kunt u invullen
hoeveel u aan de Actie Kerkbalans wilt geven
en de gewenste wijze van betalen aangeven;
op de Kerkbalansenvelop staat aangegeven
wanneer de antwoordenvelop met het ingevulde gedeelte van het toezeggingformulier
bij u wordt opgehaald;
wilt u de antwoordenvelop met inhoud alvast
klaar leggen? Voor u een kleine moeite, voor
ons een groot gemak.

Wie?

Alle geregistreerde gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Huizen ontvangen de
Kerkbalansenvelop:
- zelfstandig wonende;
- gezinshoofden;
- inwonende kinderen vanaf 18 jaar.

Het afgelopen jaar 18 geworden?

Dit jaar word je voor het eerst uitgenodigd onze
gemeente financieel te ondersteunen via de Actie
Kerkbalans. Een prachtige uitdaging om een bijdrage te leveren aan jouw kerk, want ook jouw
kerk is van blijvende waarde. Wij rekenen op je.

Wat is nodig?

In het bijgaande overzicht vindt u de begrote
uitgaven en inkomsten van 2013 en 2014.
De totale inkomsten van onze gemeente bestaan
uit vrijwillige bijdragen, collecten, giften en legaten. In de begroting van 2014 is voor de Vrijwillige Bijdragen € 430.000 opgenomen.

Richtlijn

Een richtlijn voor uw bijdrage is moeilijk te geven.
Ieders persoonlijke situatie is verschillend:
alleenstaand, klein gezin, groot gezin, etc. Mogen
wij u vragen om een verhoging van 2% – 5%?
De gemiddelde bijdrage in 2013 was € 270,- per
bijdragend lid.
De begroting 2014 laat een overschot zien als gevolg van het vertrek van ds. R.P. Doesburg vanaf
1 februari. Een verhoging van uw bijdrage is zeer
welkom voor de toekomst van onze gemeente.

Leden die buiten de regio Huizen/Blaricum wonen, ontvangen de Kerkbalansenvelop per post.
De antwoordenvelop met het ingevulde toezeggingformulier kan per post worden geretourneerd.

2014

Overzicht van
Inkomsten en Uitgaven
Algemeen
Wilt u er voor zorgen, dat het
bovenste deel van het toezeggingformulier wordt ingevuld en vervolgens in de antwoordenvelop wordt
gedaan?
Het komt af en toe voor dat alleen
het onderste deel van het toezeggingformulier, overschrijvingskaarten,
geld, etc. worden teruggestuurd.
Dit brengt erg veel onnodig uitzoekwerk met zich mee.
Het toezeggingformulier is uitsluitend
bedoeld voor het opgeven van uw
vrijwillige bijdrage.
Voor naam- of adreswijzigingen kunt
u contact opnemen met de ledenadministratie op het kerkelijk bureau,
Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298,
1276 LJ Huizen tel. (035) 523 32 80
of ledenadmin@protestantshuizen.nl

Begroting
2014

INKOMSTEN
Vrijwillige bijdragen

€ 439.200

Extra bijdragen

€

Collecten

€

Verhuur gebouwen

€ 430.000

-

€

-

47.200

€

47.500

€

30.150

€

32.650

Overige bijdragen

€

6.250

€

5.000

TOTALE INKOMSTEN

€ 522.800

€ 515.150

Pastoraat

€ 293.700

€ 283.900

Gebouwen en personeel

€ 177.750

€ 166.150

Overige kosten

€

TOTALE UITGAVEN

€ 537.100

€ 517.400

Voorzieningen

€ +/+7.000

€ +/+8.500

Resultaat

€ -/-7.300

€ +/+6.250

UITGAVEN

Betaling van uw
vrijwillige bijdrage
Automatische incasso
Bij een ‘Automatische incasso’ wordt het bedrag
dat u hebt toegezegd verdeeld over het aantal
termijnen dat u heeft opgegeven in het toezeggingformulier. Dit bedrag wordt de laatste vrijdag van iedere opgegeven maand geïncasseerd.
Aangezien de ‘automatische incasso’ alleen geldig is voor het opgegeven jaar, moet u ieder jaar
opnieuw, door middel van een toezeggingformulier opdracht geven de incasso te laten uitvoeren.
Als het totale bedrag van de toezegging is bereikt, wordt geen automatische incasso meer
uitgevoerd. Als u het niet eens bent met een
afschrijving dan kunt u, binnen 8 weken, de bank
vragen het bedrag terug te boeken. Het is echter
ook mogelijk de penningmeester van de kerk of
de bijdrageadministrateur te vragen het bedrag
terug te boeken.
Omdat de Actie Kerkbalans in de laatste twee
weken van januari wordt gehouden, kan de
incasso van januari niet worden uitgevoerd op
de laatste vrijdag van die maand, maar wordt
daarom uitgevoerd op de 2e vrijdag in februari.
De incasso van februari t/m december wordt uitgevoerd op de laatste vrijdag van iedere maand.
Indien u gebruik wilt maken van automatische
incasso, kruis dan Automatische Incasso aan op
het toezeggingformulier.
Bank
Bij een ‘Automatische betaling’ geeft u zelf de
bank opdracht op bepaalde tijden een bepaald
bedrag over te maken van uw rekening naar de
rekening van de kerk.
De penningmeester heeft geen invloed op het
bedrag en op het tijdstip van de betaling.
Als u uw toezegging t.o.v. vorig jaar heeft aangepast, moet u zelf de bank informeren en het
bedrag laten wijzigen, anders kan er aan het
einde van het jaar een verschil ontstaan. U kunt
dan meteen de mededeling laten aanpassen door
‘Vrijwillige Bijdrage 2014 + uw RegistratieNr’.
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Begroting
2013

65.605

€

67.350

Indien u gebruik maakt van telebankieren of
overschrijvingskaarten, kunt u uw bijdrage zelf
overmaken met vermelding van ‘Vrijwillige Bijdrage 2014 + uw RegistratieNr’.
Indien u gebruik wilt maken van ‘Automatische
betaling’ of u zorgt zelf voor de betaling,
kruis dan Bank aan op het toezeggingformulier.
Geef bij ‘Automatische betaling’ het over te maken bedrag en het aantal termijnen op aan uw
Bank.

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 onderhandse
schenkingsovereenkomst worden vastgelegd. Bij
tussentijds overlijden stopt de verplichting. Voor
meer informatie kunt u zich richten tot de penningmeester.
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. Daarin kunnen echter
ook goede doelen (legaten) worden betrokken,
zoals de Protestantse Gemeente te Huizen. U
kunt onze gemeente geheel of voor een deel tot
erfgenaam 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 of 06 5192 1265.
Antwoordenvelop niet opgehaald?
Indien de antwoordenvelop niet bij u is opgehaald, wilt u deze dan inleveren bij de ambtsdrager van uw wijk of de ouderling van dienst.
U kunt de envelop ook in de collectezak doen of
opsturen naar de Administratie Vrijwillige Bijdragen, waarvan het adres vermeld staat in deze
bijlage. Dezelfde procedure is van toepassing
indien u de Kerkbalansenvelop per post ontvangen hebt.
Website
De Protestantse Gemeente te Huizen heeft ook
een eigen website.
Op de www.protestantshuizen.nl kunt u terecht
voor informatie over de Actie Kerkbalans en het
reilen en zeilen van onze gemeente. Dus… kom
snel langs en bekijk de informatie van de wijkgemeenten.

Let op: Het banknummer (IBAN) voor de
Vrijwillige Bijdragen is NL59INGB0004705883
t.n.v. Protestantse Gemeente Huizen.
Acceptgirokaart
Rekening houdend met het vele werk en de administratieve kosten van de betaling per acceptgiro, verzoeken wij u bij voorkeur gebruik te
maken van automatische incasso.
Automatische incasso heeft de voorkeur
Het betalen van uw vrijwillige bijdrage door middel van automatische incasso heeft onze duidelijke voorkeur, aangezien dit ons heel veel werk
en kosten scheelt. Bovendien wordt hiermede uw
betaling niet vergeten maar in de door u opgegeven maanden automatisch uitgevoerd.
Fiscaal vriendelijk geven
Meer geven aan uw kerk, terwijl het niet
meer kost…
Giften en schenkingen
De belastingdienst biedt mogelijkheden om giften en schenkingen 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 collectebonnen. De giften
en schenkingen moeten aangetoond kunnen
worden met bankafschriften, kwitanties, etc.

Administratie
Vrijwillige Bijdragen
Fred van Zijll Langhout
Brunel 3
1273 BA Huizen
tel. (035) 525 83 77
e-mail: bijdrageadmin@protestantshuizen.nl
Kerkelijk bureau
Naam- of adreswijzigingen kunt u opgeven bij het
kerkelijk bureau
p/a Oosterlichtkerk
Huizermaatweg 298
1276 LJ Huizen
tel. (035) 523 32 80
e-mail: ledenadmin@protestantshuizen.nl
openingstijd: iedere woensdagavond van
19.30 - 20.30 uur.
Commissie Geldwerving
De Commissie Geldwerving maakt deel uit
van het College van Kerkrentmeesters.
Voor vragen en opmerkingen over de
Actie Kerkbalans kunt u terecht bij:
Ruben Woudsma
tel. 06 47 310 855
e-mail: ruben.woudsma@tiscali.nl

