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Geef voor je kerk 
De kerk....
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 we Gods verbondenheid met ons vieren.
Waar we samen zoeken naar wat het betekent 
om Jezus Christus na te volgen.
Een plek waar we zorg en aandacht hebben voor de ander, 
met elkaar meeleven in blijdschap, zorg en verdriet. 

Geef voor je kerk,
want alleen zo kunnen we als kerk van betekenis zijn 
en blijven voor de mensen om ons heen!

2020

Actie Kerkbalans Aalten en Bredevoort

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland 
geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. 
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk.  
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen. 
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 Begroting Resultaat 
 2020 2018 
Opbrengsten (baten)   
Baten onroerende zaken, pacht, huur etc. 35.400 43.626  
Rentebaten en dividenden 2.300 3.074 
Kerkbalans, collectes en giften 72.400 77.474 
Subsidies en bijdragen 7.942 8.159 

Totaal baten 118.092 132.333
   

Uitgaven (lasten)   
Kerkelijke gebouwen, energie etc. 19.550  15.773 
Pastoraat (o.a. predikant) 93.950 87.519 
Salarissen beheerder, organisten, administratie 30.745 31.894 
Overige lasten en kosten 7.450 8.054 

Totaal lasten 151.695 143.240

Saldo baten - lasten -33.603 -10.907

Incidentele baten  102 
Incidentele lasten   

Resultaat -33.603 -10.805

Geef
voor
je kerk

Totaal van opbrengsten 
en uitgaven Protestantse 
Gemeente Bredevoort

BEGROTING
BATEN
2020

LASTEN
2020

RESULTAAT
BATEN
2018

LASTEN
2018

Behalve een rondgang 
voor kerkbalans, vragen 

wij u ook om een bijdrage 
voor de solidariteitskas, 

waarmee de minder 
kapitaalkrachtige 

gemeenten worden 
gesteund en de 

paascollecte, die dit jaar 
bestemd zal worden voor 
verbetering van beeld en 
opname-apparatuur in de 
kerk en van ‘t Koppelhuis.  

2020

Het landelijk thema voor de Actie Kerk
balans is ook nu ‘geef voor je kerk’ zodat 
de kerk aan u kan geven. Als kerk van Brede
voort willen we u ook wat bieden. 

Naast de traditionele vieringen organiseren 
we activiteiten waarin nieuwe vormen van 
zingeving en geloof aan bod komen. 
We mogen ons gelukkig prijzen met de 
fijne kerkgemeenschap die we zijn, met 
alle mensen die zich met de 
gemeente verbonden voelen 
en vrijwillig de handen uit 
de mouwen steken. Samen 
vormen we een prachtige 
gemeente. Het geven meer 
dan waard. 

Om kerk te kunnen zijn, acti
viteiten aan te bieden, maar 
ook voor het goed beheren 
van onze gebouwen is er 
geld nodig. 

Geef voor je kerk
Ik geef om de plek 
die je biedt 

Hieronder ziet u een overzicht van de inkomsten en 
uitgaven 2018 en de begroting voor 2020. Een begro
ting waarbij inkomsten en uitgaven niet in balans 
zijn. Een gevolg van teruglopende inkomsten en 
gelijk blijvende of stijgende uitgaven.
Het tekort baart ons zorgen. Maar in voorgaande 
jaren hebben we dankbaar mogen vaststellen dat veel 
gemeenteleden met hun bijdrage de actie Kerkbalans 
steunen. Laten we dat ook dit jaar doen. Samen de 
schouders eronder zetten en geven voor de kerk. 

Geef slim …

•  Uw bijdrage aan Kerkbalans is deels  
aftrekbaar voor de belasting.

•  Geeft u een periodieke gift?  
Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. 

•  Alle informatie hierover vindt u op  
onze website en in KerkVenster.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

college van kerkrentmeesters

Behalve een rondgang voor Kerk-
balans, vragen wij u ook om een 

bijdragen voor de  Solidariteitskas, 
waarmee de minder kapitaal-
krachtige  gemeenten worden 
gesteund, en de paascollecte, 

die dit jaar bestemd zal worden 
voor verbetering van beeld en 

 opname-apparatur in de kerk en 
van ’t Koppelhuis. 
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Informatie
Wilt u de volledige begroting voor 2020 inzien dan kan dat op het Kerkelijk bureau.

Begroting Inkomsten 2020

Financiële informatie

Belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen 
Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) en is daarom deels aftrekbaar van de 
belastingen. Wanneer u kiest voor een periodieke schenking (voor vijf jaar) 
is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Zie voor verdere informatie het artikel in 
KerkVenster.

Legaten en erfstellingen
Met enige regelmaat gebeurt het dat mensen in hun testament aangeven dat de 
kerk in aanmerking komt voor een legaat of een erfstelling. Als kerk zijn we daar 
heel dankbaar voor. Wilt u zelf over deze mogelijkheid meer informatie, dan kunt 
u contact opnemen met het Kerkelijk bureau.

Vragen? 
Heeft u vragen over de actie Kerkbalans 2020, dan kunt u contact opnemen 
met Jan van Eerden, telefoonnummer: 0543-47 71 81, 
E-mail: vaneerdenhofstede@gmail.com. 

Uw bijdrage
Op het hierbij gevoegde formulier kunt u aangeven welk bedrag u voor 2020 wilt 
geven en of u dit bedrag in één keer of in termijnen overmaakt. Uw antwoord op 
Kerkbalans 2020 zien wij met belangstelling tegemoet.

Uw bijdrage of toezegging overmaken m.b.v. internetbankieren
Ook dit jaar is het mogelijk om uw betaling voor Kerkbalans digitaal te doen. 
Ga hiervoor naar: www.kerkvenster.nl
Voor verdere informatie zie KerkVenster. 

Namens het college van kerkrentmeesters
Harm Hoftiezer, voorzitter.

Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64
7121 EM Aalten
tel.: (0543) 47 32 50
IBAN: NL26 RABO 0373 7146 88

2020

Geef
voor
je kerk

Geef
voor
je kerk

Onroerende zaken € 128.275

Rentebaten € 8.900

Overig € 2.000

Collecten, giften en solidariteitskas € 50.500

Kerkbalans € 617.000

Totaal Inkomsten 2020

€ 806.675

Begroting Uitgaven 2020

Gebouwen € 96.400

Personele kosten € 622.170Afschrijvingen € 10.150

Rentelasten € 1.000

Administratie en afdrachten € 81.650

Activiteiten € 20.000

Totaal Uitgaven 2020

€ 831.370

Tekort begroting 2020 

€ -24.695

je kerkje kerkje kerk

Geef voor je kerk

bredevoort

Geef om je kerk
 
Velen van ons hebben bij de woorden ‘de kerk’ een 
gebouw in gedachten, maar ‘de kerk’ is veel meer 
een vereniging en de gebouwen zijn als het ware de 
‘clubhuizen’.
 
De kerk is dus een vereniging/gemeenschap die op 
basis van het christelijk geloof er is voor mensen in 
de samenleving, voor leden en nietleden, in Aalten 
of ver buiten de gemeentegrenzen. In een wereld 
die steeds harder en individualistischer wordt, is het 
werk van de kerk steeds belangrijker.
 
De kerk laat wekelijks de goede boodschap van het 
evangelie horen. Een boodschap van vertrouwen 
en toekomstperspectief. In de verschillende ‘club
huizen’ kun je wekelijks zeer uiteenlopende diensten 
beleven. Hierbij is oog voor traditie, vernieuwing en 
creativiteit. Kortom, er is voor ieder wat wils in één 
van de diensten.

Maar jouw vereniging, ‘de kerk’ dus, is nog veel 
meer. Ze helpt ook mensen die extra aandacht 
nodig hebben en wel een steun in de rug kunnen 
gebruiken. Talrijke bezoekjes, materiële en financiële 
ondersteuning, het hoort allemaal bij het werk van 
‘de kerk’.

De kerk helpt waar geen helper is, hier en elders in 
de wereld. De kerk is er dus ook voor jou, maar heeft 
jouw hulp ook nodig om anderen te kunnen helpen. 
Zo kan ‘de kerk’ ook in de toekomst haar werk blijven 
doen als baken van rust in een onrustige wereld.

Geef om en geef aan de kerk

Informatie
Wilt u de volledige begroting voor 2020 inzien dan kan dat op het Kerkelijk bureau.

Begroting Inkomsten 2020

Financiële informatie

Belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen 
Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) en is daarom deels aftrekbaar van de 
belastingen. Wanneer u kiest voor een periodieke schenking (voor vijf jaar) 
is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Zie voor verdere informatie het artikel in 
KerkVenster.

Legaten en erfstellingen
Met enige regelmaat gebeurt het dat mensen in hun testament aangeven dat de 
kerk in aanmerking komt voor een legaat of een erfstelling. Als kerk zijn we daar 
heel dankbaar voor. Wilt u zelf over deze mogelijkheid meer informatie, dan kunt 
u contact opnemen met het Kerkelijk bureau.

Vragen? 
Heeft u vragen over de actie Kerkbalans 2020, dan kunt u contact opnemen 
met Jan van Eerden, telefoonnummer: 0543-47 71 81, 
E-mail: vaneerdenhofstede@gmail.com. 

Uw bijdrage
Op het hierbij gevoegde formulier kunt u aangeven welk bedrag u voor 2020 wilt 
geven en of u dit bedrag in één keer of in termijnen overmaakt. Uw antwoord op 
Kerkbalans 2020 zien wij met belangstelling tegemoet.

Uw bijdrage of toezegging overmaken m.b.v. internetbankieren
Ook dit jaar is het mogelijk om uw betaling voor Kerkbalans digitaal te doen. 
Ga hiervoor naar: www.kerkvenster.nl
Voor verdere informatie zie KerkVenster. 

Namens het college van kerkrentmeesters
Harm Hoftiezer, voorzitter.

Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64
7121 EM Aalten
tel.: (0543) 47 32 50
IBAN: NL26 RABO 0373 7146 88

2020

Geef
voor
je kerk

Geef
voor
je kerk

Onroerende zaken € 128.275

Rentebaten € 8.900

Overig € 2.000

Collecten, giften en solidariteitskas € 50.500

Kerkbalans € 617.000

Totaal Inkomsten 2020

€ 806.675

Begroting Uitgaven 2020

Gebouwen € 96.400

Personele kosten € 622.170Afschrijvingen € 10.150

Rentelasten € 1.000

Administratie en afdrachten € 81.650

Activiteiten € 20.000

Totaal Uitgaven 2020

€ 831.370

Tekort begroting 2020 

€ -24.695

je kerkje kerkje kerkBelastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ 
of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en is daarom deels 
aftrekbaar van de belastingen. Wanneer u kiest voor een periodieke 
schenking (voor vijf jaar) is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.  
Zie voor verdere informatie het artikel in KerkVenster.

Vragen?
Heeft u vragen over de actie Kerkbalans 2020, dan kunt u  
contact opnemen met Jan van Eerden, tel. 0543477181, 
vaneerdenhofstede@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens het college   
van kerkrentmeesters,  

Harm Hoftiezer, voorzitter

Uw bijdrage of toezegging overmaken 
m.b.v. internetbankieren

 
Ook dit jaar is het mogelijk om uw betaling voor  
Kerkbalans digitaal te doen. Ga hiervoor naar:  

www.kerkvensterwebshop.nl.  
Voor verdere informatie zie volgende pagina.

Informatie
Wilt u de volledige begroting voor 2020 inzien, dan kan dat op het kerkelijk  
bureau, of de verkorte begroting op www.kerkvenster.nl op de ANBI pagina.



16

Periodieke gift en nalaten
 
 

De periodieke gift is een andere mogelijkheid om uw bijdrage voor de actie 
Kerkbalans te regelen. De periodieke gift kunt u in tegenstelling tot de 
gewone gift volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting.
De periodieke gift wordt via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de 
kerk geregeld en de looptijd is ten minste vijf jaar. De periodieke gift stopt 
automatisch bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of andere ingrijpende ver
anderingen in uw situatie.
Het kerkelijk bureau kan u helpen met het opstellen van de overeenkomst. 
Voor nadere inlichtingen over de periodieke gift, het formulier en het 
opstellen van de overeenkomst kunt u voor Aalten contact opnemen met: 
René Veerbeek, tel. 0315236873, r.j.veerbeek@kpnmail.nl 
en voor Bredevoort:  
Wim ter Maat, tel. 0543564575, fam.termaat60@gmail.com

De belangrijkste voorwaarden:

•  De overeenkomst wordt voor ten minste vijf jaar afgesloten,  
de jaarlijkse termijnen moeten ongeveer gelijk zijn.

•  De overeenkomst stopt bij overlijden, arbeidsongeschiktheid  
en eventueel ook bij werkloosheid. 

De belangrijkste voordelen:

•  De kerk is voor langere tijd verzekerd van financiële steun (minimaal 5 jaar).
•  U kunt de gift volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. En omdat 

u de gift volledig mag aftrekken kunt u overwegen om uw bijdrage te 
verhogen.

Voor de gewone gift geldt een drempel voor de aftrekbaarheid van de gift 
van 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60,00 en een maximum 
van 10% van uw inkomen. 
Deze fiscale grens is niet van toepassing bij een periodieke gift. 
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u in het jaar 2020 37,35% tot 46% van 
de schenking terug (bij 65plussers is de grens 19,45% tot 46%).

 
Voorbeeld:

Stel u heeft een jaarinkomen van € 30.000 en u doet de kerk een  schenking 
van € 500,00 als gewone gift dan kunt u de kerk € 718,00 schenken als 
 periodieke gift die u per saldo niets meer kost.

Inkomen € 30.000,- Gewone gift Periodieke gift
Jaarlijkse schenking € 500  € 718
Drempel 1% inkomen - € 300 €      0
Bedrag waarover teruggave € 200  € 718
Terugave belastingdienst (42%)* €   84 € 302
De schenking kost u netto € 416  € 416

 
De kerk ontvangt € 500  € 718

* Uitgaande van een belastingschijf van 42%

Nalaten

Behalve tijdens uw leven, kunt u ook na uw overlijden nog bijdragen aan 
uw kerk. In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld 
worden onder uw nabestaanden. Met een testament kun u een andere ver
deling vastleggen, die past bij uw persoonlijke wens en overtuiging. Naast 
partner, kinderen, verdere familie of vrienden kunt u ook de kerk opnemen. 
Familie en vrienden betalen erfbelasting over wat zij ontvangen. Alles wat 
u aan de kerk nalaat is vrijgesteld van erfbelasting, dit vanwege de ANBI 
status. Wat u aan de kerk nalaat komt dus volledig beschikbaar voor kerken
werk. U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te 
functioneren die missionair en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving. 
Als betrokken kerklid was u al gewend om te geven. Met een gift in uw testa
ment zet u deze goede gewoonte voort.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het kerkelijk bureau 
of de penningmeester van het college van kerkrentmeesters René Veerbeek 
(Aalten) of Wim ter Maat (Bredevoort).

kerkrentmeesters Aalten/Bredevoort 

Sinds een paar jaar zijn er al een groot aantal 
leden van de PG Aalten die de jaarlijkse toezeg
ging voor Kerkbalans digitaal afhandelen. Dat 
heeft namelijk een aantal voordelen:
 
1.  U ontvangt in januari de informatie per mail. 

Dat is goed voor het milieu en de medewerk(st)
er in uw wijk komt hiervoor niet meer aan de 
deur.

2. Minder drukwerkkosten voor de PG Aalten. 
3.  Het wordt steeds moeilijker om medewerk(st)

ers te vinden. Hoe meer mensen digitaal gaan 
betalen, hoe minder mensen we hoeven in te 
zetten. 

4.  Minder administratieuren op het kerkelijk 
bureau om alle toezeggingen te verwerken.

 
Als u al eerder digitaal betaald hebt of als u zich 
in het afgelopen jaar aangemeld hebt krijgt u van 
het kerkelijk bureau begin januari alle gegevens 
per mail die u nodig heeft om digitaal te kunnen 
betalen.

 
 
 

Als u zich nog niet heeft aangemeld, maar u wilt 
ook digitaal gaan betalen, zie dan de  Toelichting 
digitaal betalen Kerkbalans 2020 die in de 
envelop zit van Kerkbalans die door de collectant 
of per post bij u is of nog wordt bezorgd. 
U kunt ook betalen met de kerkgeldapp:
 
De PG Aalten heeft een eigen kerkgeldapp. De 
app is een aanvulling op de bestaande mogelijk
heden voor het regelen van uw financiële kerk
zaken. In de kerkgeldapp kunt u op een makke
lijke manier bijvoorbeeld giften voor Kerkbalans, 
overige doeleinden en diaconale projecten over
maken óf collectemunten bestellen. Het werkt op 
dezelfde manier als via de webshop maar dan op 
uw smartphone.
Ook leest u in de app nieuwsberichten van de 
PG Aalten en kunt u andere producten bestellen 
die de PG Aalten aanbiedt. Per 1 januari 2020 
wordt daar ook de actuele agenda van de PG 
Aalten getoond.

De app kan worden gedownload via de App 
Store (Apple) of Google Play (Android). Na instal
latie koppelt u onze ‘Protestantse Gemeente 
Aalten’ aan de app en bent u klaar om de app te 
gebruiken.

Tenslotte

De webshop van KerkVenster en de app zijn extra 
beveiligd met een SSL certificaat, te herkennen 
aan het groene slotje linksboven in de adresbalk 
van de browser.

Natuurlijk blijft de wijkmedewerker komen als u 
niet van digitaal betalen houdt. De jaarlijkse bij
drage hebben we hard nodig om de begroting 
rond te krijgen. We hebben echter ook genoeg 
redenen om u warm te maken voor betaling via 
het digitale kanaal.

Heeft u nog vragen of wenst u meer inlichtingen, 
dan kunt u altijd bellen of mailen met het kerke
lijk bureau: op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur, tel. 
0543473250, kerkaalten@kerkvenster.nl 

Geef voor je kerk

Digitaal betalen alleen in Aalten
Betaalt u kerkbalans ook al digitaal?


