
 

Mijn kerk 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante 
gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek 
waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd 
wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte 
aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. 

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar 
klaar op een doodgewone doordeweekse dag. 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke 
momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de 
vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale 
en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren 
open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. 

Daarom is er de actie Kerkbalans. 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse 
Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een 
beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun 
eigen plaatselijke kerk. 

Deel 

Wat betekent de kerk voor u? Voor iedereen is dat weer anders. U kunt actief 
deelnemen door het jaarthema van Kerkbalans te delen via Facebook of Twitter of 
bedenk uw eigen slogan met Mijn kerk...  Op die manier deelt u de betekenis van uw 
kerk en laat u weten dat u het belangrijk vindt dat ook uw parochie (financieel) in 
balans is. 

Geef 

Uw plaatselijke kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Daar gaat 
het om bij Kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de 
mat. Het is een oproep van uw plaatselijke kerk voor een financiële bijdrage. In een 
brief staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt 
u via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke 
gemeenschap wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan 
een warme, sterke kerk. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het 

http://www.facebook.com/dialog/share?app_id=87741124305&href=https%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3D_LWbWciIh4U%26feature%3Dplayer_embedded&display=popup&redirect_uri=https://www.youtube.com/facebook_redirect
http://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A//youtu.be/_LWbWciIh4U&text=Kerkbalans%202016%3A%20De%20boodschap&via=YouTube&related=YouTube,YouTubeTrends,YTCreators


rekeningnummer van uw parochie of gemeente. Hebt u eind januari geen oproep 
ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Vraag dan bij uw plaatselijke parochie of 
gemeente alsnog om nadere informatie. Daar helpt men u graag. 

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee 

U kunt uw financiële bijdrage als periodieke gift geven. Het is aantrekkelijk omdat een 
periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn 
ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 
60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden 
die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit 
voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder 
dat het u meer kost. 

Wanneer is een gift een periodieke gift? 

Een gift is een periodieke gift: 

• als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;  
• als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens 

eens per jaar) worden overgemaakt; 
• als deze bedragen steeds even hoog zijn;  
• als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt; 
• als de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift; 
• als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 

Direct naar de schenkcalculator: https://kerkbalans.nl/schenkcalculator/  

U kunt gebruik maken van één van de volgende formulieren. Neem vooraf contact op 
met de contactpersoon van de parochie die dit formulier mede gaat ondertekenen. U 
kunt hen ook uw (gedeeltelijk ingevuld) formulier vooraf toezenden voor bespreking. 

 

Formulier 
http://kerkrentmeester.nl/media/verwijzingen/Kerkbalans2016/Model_overeenkomst_p
eriodieke_gift_Kerkbalans_RKK.pdf 

 

Wilt u meer weten over de actie Kerkbalans van onze locatie ? 

 

Contactgegevens 

Penningmeester Locatie Buren/Geldermalsen 
Mevr. N. van Winden 
hoevecornelia@hetnet.nl 
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