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Geef voor de kerk van morgen
Samen voor een duurzame kerk

Dat is gemakkelijker geschreven dan gedaan.  
Bovendien: zouden we ons niet beter bezig kunnen 
houden met de actualiteit? Die staat namelijk nogal 

onder druk en maakt ons onzeker over de toekomst. 
Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op 
zijn kop heeft gezet. Vervolgens ook door andere urgente 
zaken zoals de klimaatverandering. Veel mensen beleven 
deze tijd als een verandering van tijdperk.  
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Op weg naar een duurzame toekomst 

PKN
ZEIST-WEST

We vragen je om te investeren 
in een levende kerk, 
tijdens en na corona
Omdat we mensen zijn, 
mensen die elkaar opzoeken in lastige, 
maar ook in mooie tijden 

Wilt u ook dat onze kerk kan blijven doen 
waarvoor ze al decennia lang staat? 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgenOp zoek naar verbinding

Het afgelopen jaar waren we afhankelijk van de tech-
niek, die mede dankzij uw bijdrage up-to-date kon wor-
den gemaakt. Veel gemeenteleden misten het samenzijn 
in de zondagse erediensten. Elkaar ontmoeten was lastig, 
het gevoel van gemeenschap verbrokkelde. Tegelijkertijd 
bood deze tijd ook inspiratie om het anders te doen. We 
willen open de toekomst van onze gemeente tegemoet 
zien.

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen 
om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spon-
tane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken 
verbinding, contact en  genegenheid. En de kerk is daar-
bij voor veel mensen niet weg te denken: samenkomen 
om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te 
delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band, door 
alle generaties heen. Foto's: Hugo Albers

Je perspectief bepaalt hoe je nu in het leven staat 
De kerk van vandaag: hoe ziet die eruit? Het is een 
plek, waar mensen met plezier naartoe gaan. Je kunt 
er spelen in de crèche als je jong bent. Je gaat als 
jong gezin erheen voor de Kliederkerk: opdrachten 
uitvoeren, knutselen en samen naar een Bijbelverhaal 
luisteren. Tieners ontmoeten er leeftijdsgenoten bij 
een ontbijtje op zondagmorgen en discussiëren onder-
tussen. 
In ons kerkgebouw vinden we mensen die even binnen-
lopen voor een expositie met aansprekende kunst. We 
vinden er mensen die houden van zingen, van een fijn 
gesprek over de ervaringen van alledag. In de Advents- 
tijd en in de tijd voor Pasen schilderen we rond een 
lied. Er zijn bibliodramagroepen, gespreksgroepen  
en een zanggroep. Onze wijkgemeente biedt daar 
allemaal ruimte voor. 

Foto: Nannie Boers
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De kerk is nog zoveel meer 
De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we stevige 
gesprekken voeren over klimaat, over goed en kwaad, over onze drive. 
De kerk biedt een plek waar we verdieping vinden en God ontmoeten. 
Het is een plek waar we omzien naar elkaar. We staan open voor de mensen 
in de samenleving om ons heen. Daarmee is de kerk van grote betekenis!

Die waarde van kerk-zijn willen we ook in de toekomst vasthouden
We willen dat onze kinderen bij het opgroeien én in hun volwassen leven op 
de kerk kunnen terugvallen. Een plek waar zij in een drukke maatschappij tot 
rust mogen komen, onderlinge nabijheid ervaren, God ontmoeten en kunnen 
groeien in geloof. Een gemeenschap waar mensen gezien en gehoord worden. 

De waarde van kerk-zijn is niet in bedragen te vangen 
Maar kerk-zijn kost wel geld. De kerk kan alleen blijven bestaan dankzij 
de inzet en de betrokkenheid van haar leden. Dankzij jouw eigen inbreng! 
Dat kun je uitdrukken in tijd maar ook in geld. Denk aan de diaconie, aan  
het kerkgebouw, aan het voortbestaan van de kinderkerk, het pastoraat. 
In de komende jaren willen we daarnaast extra aandacht geven aan de 
herinrichting van het liturgisch centrum vooraan in de kerk. 
We besteden aandacht aan vluchtelingenwerk, aan de vragen rond duurzaam-
heid. Een groep gemeenteleden is al bezig met het project '52wekenduur-
zaam-challenge'. De komende jaren wordt dit steeds belangrijker. 
Onze gemeente wil daaraan een bijdrage leveren. Alleen samen kunnen we 
dit waarmaken! Zodat we ook in de komende jaren een gastvrije plek mogen 
zijn waar kinderen zich veilig, gezien en geliefd weten.

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Want ook voor de generaties die komen 

wil de kerk inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn 
Uw steun is daarbij van onschatbare waarde

De waarde van de kerk is voor iedereen anders
Met deze folder willen we jou uitdagen om na te denken hoe de kerk voor jou 
van waarde is. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Wat hoop je 
dat onze gemeente over tien jaar voor jou betekent? Of over dertig jaar?

Kerk-zijn doen we samen
Ook in 2022 willen we als kerk van betekenis zijn en blijven. Maar… dat 
kunnen we alleen samen. Ieder jaar vragen we onze leden met de Actie  
Kerkbalans om een financiële bijdrage hiervoor.  
Met ingang van 2022 is er geen aparte Actie Wijkkas meer. U kunt daarom dit 
jaar het bedrag dat u gewoonlijk aan de actie Wijkkas zou geven, optellen bij 
het bedrag dat u gewoonlijk aan de Actie Kerkbalans geeft. Wilt u hier bij het 
bepalen van de hoogte van uw bijdrage rekening mee houden? 

Rik te Winkel – 70 jr.
Sinds 1975 zijn wij aangesloten 
bij de kerk in Zeist-West en het 
bevalt nog steeds best. Jaren-
lang liep ik mee in het jeugd-

werk. Als diaken hoop ik op een 
goede opbrengst van de actie 
kerkbalans dit jaar, want het 

werk gaat door. 

Erik te Winkel – 45 jr.
Na corona vind ik het weer fijn 
om samen te zijn in de vierin-

gen. De gemeenschap is belang-
rijk en ik ben daar ook actief. Ik 
vind het belangrijk dat ieder lid 

van onze wijkgemeente naar  
vermogen bijdraagt aan de  

toekomst van deze gemeente.  
En ik realiseer me dat dit ook 

voor mezelf geldt. 

Robin te Winkel – 15 jr.
Ik ben mijn hele leven al lid in 
de wijkgemeente Zeist-West. 
Voor kinderen is het er goed, 

ik heb veel meegekregen in de 
Kinderkerk en daarna. Daardoor 
vind ik het nu ook interessan-

ter om naar de kerk te gaan en 
begrijp ik beter waar het in de 

vieringen over gaat.

3 generaties Te Winkel
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 Begroting 2021 Zeist-West 

 

Toelichting wijkbegroting 2022

De begroting van Zeist-West bestaat uit drie  
delen: de inkomsten (baten), de uitgaven  
(lasten), en ons aandeel in de begroting  

van de Protestantse Gemeente Zeist (PGZ). 

Actie Kerkbalans en Wijkkas voortaan in 1 actie
Met ingang van 2022 is de begroting van de wijkkas 
opgenomen in de hier getoonde cijfers. Zo staan alle 
inkomsten en uitgaven van onze wijk bij elkaar. Er 
komt vanaf dit jaar ook geen Actie Wijkkas meer. Wilt 
u hier bij het bepalen van de hoogte van uw bijdrage 
rekening mee houden?

De inkomsten van onze wijkgemeente bestaan voor 
het overgrote deel uit de opbrengsten van de Actie 
Kerkbalans. Daarnaast collecteren we tijdens de kerk-
dienst en slagen we er steeds beter in om de (kerk)
zalen in ons Kerkelijk Centrum te verhuren.

Een belangrijke uitgave is het dak boven ons hoofd. 
De kosten van het kerkgebouw bestaan uit beheer-
kosten en een jaarlijkse reservering voor toekomstig 
groot onderhoud. De tweede grote uitgave betreft 
het salaris van onze predikant, ondersteuning van het 
pastoraat en overige activiteiten in de wijkgemeente. 

Dan volgen kleinere uitgaven aan de landelijke PKN 
en overige kosten.

Ons aandeel in de begroting van de PG Zeist betreft 
o.a. kosten voor het kerkelijk bureau, drukwerk 
en verzekeringen. Daar staan inkomsten uit belegd 
vermogen tegenover. De 'doorbelasting' betreft het 
gebruiken van een gift voor eenmalige extra uitgaven 
voor het ouderenpastoraat. 

De optelsom van alle inkomsten en uitgaven is het 
financieel resultaat. Bij een negatief resultaat doen 
we een beroep op onze reserve.

Veel bedragen op onze begroting zijn vaste kosten, 
waarop we maar weinig invloed hebben. 
De opbrengst van de Actie 
Kerkbalans hebben we echter 
wél samen in de hand. 
Van harte aanbevolen!

Jan Stafleu, 
Nicolette van de Kuilen, 
Piet Jan Keijmel 
(kerkrentmeesters)

PKN
ZEIST-WEST

Wijkgemeente Zeist-West Werkelijk Begroting Begroting
2020 2021 2022

Wijkgegevens  met stand per 1-jan 1-jan 1-jul
aantal Pastorale Eenheden 555 530 515
totaal leden 848 817 785

Opbrengst aktie Kerkbalans 125.743€      124.000€     137.000€     
Collecten, giften, overig 13.213€        12.500€       13.000€       
Opbrengst verhuur 25.901€        24.000€       30.000€       

directe baten wijk 164.857€      160.500€     180.000€     

Kosten gebouwen en koster -39.695€       -54.400€      -54.500€      
Predikant, pastoraat, kerkdiensten -98.727€       -95.500€      -111.725€    
Bijdragen aan landelijke PKN -8.450€         -8.500€        -8.450€        
Overige kosten -483€             -1.000€        -6.130€        

directe lasten wijk -147.355€     -159.400€    -180.805€    

Doorbelasting -€               -€              1.500€         
Aandeel centrale baten 21.558€        20.847€       35.001€       
Aandeel centrale lasten -19.862€       -21.852€      -38.752€      

centrale baten en lasten 1.695€           -1.005€        -2.251€        

Financieel resultaat wijkgemeente 19.197€        95€               -3.056€        

Wijkkas
ontvangsten 34.098€        33.395€       
uitgaven -24.260€       -32.700€      

Financieel resultaat wijkkas 9.838€           695€             incl

Pagina 1 08 - Zeist-West
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Dit thema van de jaarlijkse Actie Kerkbalans – 
'Geef vandaag voor de kerk van morgen' –  geeft 
prachtig aan wat ons steeds weer tot levende kerken 
maakt: dankzij u kunnen de zeven wijkgemeenten 
van de Protestantse Gemeente Zeist plekken zijn  
en blijven, waar we rust en verdieping vinden en  
God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor 
elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in 
de samenleving die onze steun nodig hebben. 

Tijdens deze coronacrisis mogen wij als kerken  
een bron van hoop voor de toekomst zijn; ons  
vertrouwen op God was en is in deze moeilijke  

periode voor velen een grote troost. Corona heeft  
echter ook de kerken zelf niet ongemoeid gelaten  
en stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Hoe halen we 
bijvoorbeeld de banden aan met mensen die in deze 
periode op afstand van de kerk zijn komen te staan?  
In elke wijk worden initiatieven genomen om opnieuw 
met hen in contact te komen. Daarvoor is geld nodig.

V.l.n.r.: 
Jeroen Zomerplaag, algemene kerkenraad
Jan v/d Berg, college van kerkrentmeesters
Gerrit Versteeg, college van diakenen

Licht positieve begroting
De begrotingen die de wijken hebben opgesteld, laten 
een licht positief resultaat zien. Dat neemt niet weg 
dat het realiseren daarvan voor elke wijk een uitdaging 
is. De inkomsten van de Actie Kerkbalans zijn daarvoor 
cruciaal. Met de opbrengst worden de predikanten,  
kosters, onderhoud van de kerkgebouwen en de orgels 
en alle wijkactiviteiten betaald. Uw bijdrage komt  
daarbij volledig ten goede aan uw eigen wijkgemeente.

Om ook de komende jaren alle geplande activiteiten 
uit te kunnen voeren is uw bijdrage onmisbaar. Samen 
streven we naar een gezonde financiële basis voor elke 
wijk zodat iedereen zich ten volle kan richten op het 
uitvoeren van het eigen beleid.

Eén actie: Actie Kerkbalans 
en jaarlijkse Diaconale Bijdrage
Net als vorig jaar combineren we de Actie Kerk- 
balans weer met de jaarlijkse Diaconale Bijdrage 
die voor de diaconie de belangrijkste bron van 
inkomsten is. Deze opbrengst wordt deels verdeeld 
over de wijken en komt verder ten goede aan 
doelen die gezamenlijk zijn bepaald.

Protestantse Gemeente
Zeist

Voorzitters colleges
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Laten we er met elkaar voor zorgen dat we nu maar ook de komende jaren 
in staat zijn om het goede nieuws van Gods liefde te blijven doorgeven 

aan iedereen die ervoor openstaat
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Begroting Centrale Diaconie 2022
Inkomsten € 336.300

 €  120.000 Aktie Diaconale Bijdrage 

 €  80.000 Koersresultaat beleggingen

 €  45.000 1e collecte

 €  45.500 3e collecte

 €  45.000 Huurinkomsten

 €  800 Ontvangen rente
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 landelijk en wereldwijd

Dankzij uw bijdrage 
wordt er veel werk 
mogelijk gemaakt. 

De diaconie bedankt  
u voor uw toezegging!

De Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist doet ook in 2022 
een beroep op uw vrijgevigheid. 
De gevolgen van de coronapande-
mie beginnen hoe langer hoe meer 
zichtbaar te worden. Er wordt 
steeds vaker een beroep gedaan 
op de Diaconie voor hulp: zowel 
door personen uit Zeist als door 
hulporganisaties, landelijk en 
wereldwijd.
 

Onderaan deze pagina’s zijn  
de inkomsten en uitgaven  
van de Diaconie weergegeven.  

De begrote opbrengst van de Actie 
Diaconale Bijdrage is € 120.000,- . 
Uit deze overzichten blijkt duide- 
lijk dat de verwachte uitgaven  
aanzienlijk hoger liggen dan de  
inkomsten. Graag laten we zien  
aan welke projecten en organisaties 
het diaconale geld wordt besteed.

Plaatselijk
Zoals in het overzicht 'uitgaven' is te 
lezen, is bijna 30% van de uitgaven 
gereserveerd voor de 5 wijkinloop-
huizen in Zeist. In de wijkinloop-
huizen kunnen mensen terecht voor 
een praatje, hulp bij het invullen 
van formulieren of om hun weg te 

vinden binnen de regelgeving. Deze 
hulpverlening wordt, onder super-
visie van professionele coördinato-
ren, geregeld door vrijwilligers. Dit 
sociale vangnet is niet meer weg te 
denken uit de Zeister samenleving. 
Met grote regelmaat is er contact 
tussen de Diaconie en de coördina-
toren over cliënten. Soms kan, met 
deze gezamenlijke inspanning, nood 
achter de voordeur worden gelenigd.

Schuldhulpmaatje ontvangt jaarlijks 
een bijdrage, waardoor het mogelijk 
is om nieuwe maatjes op te leiden  
die mensen met financiële proble-
matieken kunnen ondersteunen. 
Ook worden bijdragen verstrekt aan 
Samen Oplopen en Netwerk Gewoon 
Samen; daarnaast maakt de Diaconie 
deel uit van Stichting Hulpkas.

Landelijk
Timon biedt onderdak aan jongeren 
die om wat voor reden dan ook niet 
meer thuis kunnen wonen en neemt 
in de jeugdhulpverlening een be-
langrijke plaats in. Aan diverse lan-
delijke organisaties, bijvoorbeeld De 
Herberg, worden donaties gedaan.

Wereldwijd
Bij rampen in de wereld probeert 
de Diaconie een steentje bij te 
dragen. Zo is er in 2021 een collecte 
binnen alle wijken van de PGZ ge-
houden voor de nood als gevolg van 
de aardbeving in Haïti die door de 
Diaconie is verdubbeld. Tijdens het 
schrijven van dit bericht worden er 
door diverse organisaties oproepen 
gedaan voor 'Winterhulp'. Aan twee 
organisaties is een mooi bedrag 
overgemaakt. 

Vanuit de wijken
De derde collecte
Bij de derde diaconale collectes in 
de kerkdiensten (dat zijn er ca. 20 
per jaar) kunnen door de wijken 
projecten worden aangedragen die 
aansluiten bij het centraal vastge-
stelde doel. Als het centrale doel 
'Binnenlands Diaconaat' is, kan de 
ene wijk een project van de IZB  
uitkiezen en een andere wijk die 
collecte bestemmen voor Kerk in 

Actie Diaconale Bijdrage

Uitgaven € 407.050
 €  119.000 Wijkinloophuizen, Timon

 €  76.500 Bijdragen diaconaal werk plaatselijk, landelijk en wereldwijd

 €  65.550 Bureaukosten 

 €  45.000 Ondersteuningen, ouderen- en bezoekwerk

 €  45.500 3e collecte

 €  28.500 Rentelasten/bankkosten

 €  16.000 Afdracht PKN

 €  11.000 Lasten onroerend goed

Ieder jaar wordt, na het opstellen 
van de jaarrekening, een bedrag 
vastgesteld dat aan werelddiaco-
naat wordt besteed. Een deel wordt 
overgemaakt aan landelijke organi-
saties. Iedere wijkgemeente van de 
PGZ krijgt een deel ter beschikking, 
waarvoor een project kan worden 
uitgezocht waarmee de wijk zich 
verbonden voelt. 

Overstroming van de Geul in 
Valkenburg  (foto: Wikipedia)
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Actie. Door deze manier van collec-
teren wordt aan de wijken keuze-
vrijheid gegeven, die de eigenheid 
van de wijken zichtbaar maakt. 

De Voedselbank
Een belangrijke organisatie waaraan 
alle wijken bijdragen, is de Voedsel-
bank Zeist. Iedere wijk houdt mini-
maal 3 maal per jaar een inzameling 
in natura voor de Voedselbank. 
Tevens is er meestal een collectebus 
aanwezig waarin geld kan worden 
gedoneerd. Regelmatig wordt door 
de Voedselbank aangegeven aan 
welke boodschappen behoefte is. 

Van het ingezamelde geld worden 
dan deze boodschappen gedaan en 
afgeleverd. Tijdens de coronapande-
mie vroeg het de nodige creativiteit 
van de wijkdiakenen om de inzame-
lingen mogelijk te maken. Gelukkig 
kwamen nieuwe ideeën naar voren, 
zodat er genoeg boodschappen naar 
de Voedselbank konden worden 
gebracht.

Spontane initiatieven
Als vanuit de wijk een spontaan ini-
tiatief wordt ontplooid dat inspringt 
op de realiteit, geeft de Centrale 
Diaconie daar alle ruimte voor. Zo 
kwam er vanuit een wijkgemeen-
te de wens om een gemeente in 
Limburg financieel te helpen, nadat 
daar door het hoge water nood was 
ontstaan. Dit idee is door andere 
wijken en de centrale diaconie over-
genomen, zodat er uiteindelijk een 
aanzienlijk bedrag is overgemaakt 
naar deze gemeente.
Dit zijn mooie ontwikkelingen  
binnen de diaconale hulpverlening 
die van harte worden ondersteund 
door het College van Diakenen.

Aardbeving Haïti (foto: Wikipedia)
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uitgezocht waarmee de wijk zich 
verbonden voelt. 

Overstroming van de Geul in 
Valkenburg  (foto: Wikipedia)
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Actie. Door deze manier van collec-
teren wordt aan de wijken keuze-
vrijheid gegeven, die de eigenheid 
van de wijken zichtbaar maakt. 

De Voedselbank
Een belangrijke organisatie waaraan 
alle wijken bijdragen, is de Voedsel-
bank Zeist. Iedere wijk houdt mini-
maal 3 maal per jaar een inzameling 
in natura voor de Voedselbank. 
Tevens is er meestal een collectebus 
aanwezig waarin geld kan worden 
gedoneerd. Regelmatig wordt door 
de Voedselbank aangegeven aan 
welke boodschappen behoefte is. 

Van het ingezamelde geld worden 
dan deze boodschappen gedaan en 
afgeleverd. Tijdens de coronapande-
mie vroeg het de nodige creativiteit 
van de wijkdiakenen om de inzame-
lingen mogelijk te maken. Gelukkig 
kwamen nieuwe ideeën naar voren, 
zodat er genoeg boodschappen naar 
de Voedselbank konden worden 
gebracht.

Spontane initiatieven
Als vanuit de wijk een spontaan ini-
tiatief wordt ontplooid dat inspringt 
op de realiteit, geeft de Centrale 
Diaconie daar alle ruimte voor. Zo 
kwam er vanuit een wijkgemeen-
te de wens om een gemeente in 
Limburg financieel te helpen, nadat 
daar door het hoge water nood was 
ontstaan. Dit idee is door andere 
wijken en de centrale diaconie over-
genomen, zodat er uiteindelijk een 
aanzienlijk bedrag is overgemaakt 
naar deze gemeente.
Dit zijn mooie ontwikkelingen  
binnen de diaconale hulpverlening 
die van harte worden ondersteund 
door het College van Diakenen.

Aardbeving Haïti (foto: Wikipedia)
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Uw giften aan de kerk en diaconie zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelas-
ting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI  
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor de aftrek geldt een drempel van 
1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw (verzamel)inkomen. 

U kunt er ook voor kiezen om de kerk en/of diaconie voor minimaal vijf jaar 
te steunen met een vast jaarbedrag. Legt u dit bij het kerkelijk bureau 
vast, dan geldt de fiscale drempel niet en kunt u iedere euro aftrekken 

van uw inkomstenbelasting. U kunt zo uw bijdrage aan de kerk en/of diaconie 
verhogen. Door meer belastingaftrek bent u netto hetzelfde bedrag kwijt.  
Op deze manier heeft uw kerk hogere inkomsten, maar u geen hogere kosten. 
De 'Overeenkomst gift in geld' kunt u opvragen bij het kerkelijk bureau.

Laat de kerk en/of diaconie meedelen in uw erfenis
Ook na uw overlijden kunt u de kerk en/of diaconie financieel steunen. Door 
uw kerk en/of diaconie op te nemen in uw testament kan het werk van God 
doorgang vinden. Wel is daarvoor een testament nodig dat is opgemaakt door 
een notaris. Er zijn twee mogelijkheden: een legaat of een erfstelling. Bij een 
legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak  
– bijvoorbeeld een huis – aan de kerk en/of diaconie wordt nagelaten.  
De doelstelling van uw legaat moet duidelijk vastliggen. Bij erfstelling benoemt 
u de kerk en/of diaconie geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.
Voor legaten en erfstellingen aan de kerk en/of diaconie geldt vrijstelling van  
erfbelasting. Leg een schenking in de vorm van een legaat of erfstelling tijdig 
en via de notaris vast in uw testament. Het kerkelijk bureau begeleidt en  
adviseert u graag hierover.

Dit is een gezamenlijke 
uitgave van de kerk en de diaconie. 

Vragen over Kerkbalans? Bel naar  
het kerkelijk bureau (030) 692 03 00 
of mail naar hkb@pkn-zeist.nl

Vragen over de Diaconie? Bel naar  
het diaconale bureau (030) 692 47 82 
of mail naar diaconie@pkn-zeist.nl

www.pkn-zeist.nl
Eindredactie: Daniëla Postma, 
Jouw Leven in een Boek
Cover & vormgeving: Manschot Grafimedia

Steun uw kerk en de diaconie

Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift 

€150

Reguliere gift

U GEEFT

€ 150
DAT KOST U

€ 150

UW KERK KRIJGT

€ 150

UW KERK KRIJGT

€ 259

BELASTINGDIENST

Periodieke gift

U GEEFT

€ 259
DAT KOST U

€ 150 €109

€259

• u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig 

(minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;

• deze bedragen steeds even hoog zijn;

• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;

• de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente en/of 

diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

HOE GROOT IS UW VOORDEEL?

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/

schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale 

voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator 

laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit 

belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

Geeft u geregeld ook aan één of meerdere andere instellingen 

dan de kerk? Dan is het eventuele fiscale voordeel minder of nihil. 

Het kan dan raadzaam zijn ook die giften in de vorm van een 

periodieke gift te doen. Zo is uw belastingvoordeel nog groter.

HOE WERKT HET?

U kunt een periodieke gift doen aan uw gemeente, aan uw diaconie 

en/of aan de landelijke kerk. Afhankelijk van de bestemming legt u 

uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met uw 

plaatselijke gemeente, met uw diaconie of met de Protestantse Kerk.  

Deze verschillende overeenkomsten kunt u downloaden via  

www.protestantsekerk.nl/periodieke-gift of aanvragen met de 

antwoordkaart uit deze folder. 
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Schenken via een 'Overeenkomst gift in geld'
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