
 

 

 

 Actie Kerkbalans  

20  januari- 3 februari 2018 

GEEF VOOR JE KERK 

Gemeenteavond  

29 januari 2018, 20.00 uur  

Verenigingsgebouw  

Dorpsstraat 43 

 

 

Geef voor je kerk  

Middenin het dorp Nigtevecht staat ‘onze’ 

kerk. Je fietst er regelmatig langs en houdt van 

het gebouw om haar uitstraling. Of je bent 

een regelmatig bezoeker van de vieringen. Of 

je komt er weleens op bijzondere momenten 

als een uitvaart, concert of Kerst. Hoe dan 

ook: die kerk is van jou.  

Waarom heb je een kerk in je dorp? Zouden 

alle 1600 inwoners van ons dorp die vraag 

beantwoorden dan zouden er honderden 

antwoorden volgen. ‘De kerk inspireert mij in 

mijn levensstijl’. ‘De kerk biedt mij ruimte voor 

verdriet’. ‘De kerk opent het hogere voor mij’. 

‘Via de kerk ontmoet ik anderen’. ‘De kerk 

vertelt mij het verhaal van Jezus’.  

Iedereen vindt iets van de kerk. Iedere 

Nigtevechter hecht een waarde aan de kerk. 

En de kerk, dat is voor de één voornamelijk 

het sfeervolle gebouw, met de geweldige 

akoestiek. Voor een ander is de kerk vooral de 

groep. We noemen elkaar er zelfs ‘broeder en 

zuster’. We zien in elkaar iets van God. Weer 

een ander verstaat onder kerk het moment 

waarop alles volmaakt is. Waar het is zoals 

God het bedoelde. Daar waar 

rechtvaardigheid wordt gebracht, waar liefde 

woont, waar je een heilige ervaring opdoet: 

dat is kerk.  

De kerk staat aan de Dorpsstraat en is elke 

zondagochtend open. Maar de kerk is meer: 

het stroomt door in alle straten van 

Nigtevecht en leeft de hele week. 

Je begrijpt dat kerkzijn anno 2018 een 

veelzijdig iets is. Er is een gebouw om te 

onderhouden. Er is een gemeente die viert, 

deelt, leert en ontmoet. En er is een 

samenleving die het verdient om het verhaal 

van God te ontdekken. Voor dat alles is 

energie, inzet, mankracht, gebed en geld 

nodig.  

Help jij met jouw bijdrage jouw kerk weer een 

jaar op weg? 

Tot ziens, ergens rondom of in onze kerk! 

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 

 

Omdat u lid bent van onze kerkelijke gemeente, 

verzochten wij u bij de actie Kerkbalans 2017 dit te 

laten blijken door uw financiële steun. Wij zijn er 

elk jaar weer dankbaar voor dat veel 

gemeenteleden aan deze oproep gehoor hebben 

kunnen geven,  

Daarom zien wij uw antwoord op Kerkbalans 2018 

ook met vertrouwen tegemoet.  

 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

H. Hennipman, voorzitter  

M. Buurman, secretaris 

 

 

 

 

 



GEVEN OM JE KERK en JE KERK OM (aan) TE GEVEN�

�

We geven om onze kinderen, vaders, moeders, 

opa’s, oma’s, vrienden. Dat vinden we 

vanzelfsprekend. In dit verband vind ik het woord 

‘geven’ heel mooi, omdat het voor mij inhoudt dat 

we ook een stukje van onszelf geven.  

 

‘Geven om elkaar’ kunnen we ook uitbreiden naar 

de mensen die we treffen in onze kerk, jeugdclub, 

ouderensoos, cantorij, kerkenraad en misschien 

wel alle mensen in ons dorp. Wat daar zo mooi aan 

is, is dat we, als we om elkaar geven in onze 

kerkgemeenschap, niet alleen staan. Zo kunnen we 

ook samen onze Heer Jezus dienen. 

 

Om dat allemaal mogelijk te maken en met elkaar 

kerkgemeenschap te zijn op de manier zoals we 

dat in Nigtevecht doen, met een predikant die ons 

dierbaar is, is het nodig dat we die gemeenschap 

met elkaar ook financieel laten draaien. Daarom 

vragen wij u elk jaar een stukje bij te dragen, zodat 

we ook op deze manier om elkaar geven en met 

elkaar de kerk kunnen vormen. Zo geven we ook 

een financieel stukje van onszelf, want hoe meer 

mensen een stukje geven, hoe beter we de kerk 

van Nigtevecht kunnen laten bloeien. 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

Bram Kruijning 

 

Feiten en cijfers    Samenvatting begroting 2018 

Lasten  

Pastoraat  

Gebouwen (excl. afschrijvingen)  

Afschrijvingen  

Kosters/organisten  

Catechese/Kerkelijke activiteiten  

Quotum en andere verplichtingen  

Kosten beheer/diversen/reservering 

Onderhoudsvoorziening (toevoeging) 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

 

   67.100,--  

   20.200,--  

         600,--  

     8.000,--  

     6.800,--  

     5.300,--  

     4.600,-- 

     7.500,-- 

 

Baten  

Actie Kerkbalans (basis 2017)  

Collecten  

Overige opbrengsten levend geld  

Subsidies / oud papier / begraafplaats  

Huur  

Rente 

Onderhoudsvoorziening (onttrekking) 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  

€ 

 

   36.000,--  

     5.400,--  

     4.100,--  

   14.700,--  

   14.300,--  

   52.000,--  

     3.000,-- 

   

Overschot op de begroting €      9.400,--       

 €  129.500,--   € 129.500,-- 

Verdere toelichting op en vragen over deze begroting en de jaarrekening op de gemeenteavond van 29 januari. 

Veel meer dan geld draait onze kerkgemeenschap op de 

arbeid, de inzet, de tijd en de andacht van u zelf. Deze 

staan niet in dit overzicht, maar ze zijn onmisbaar en 

onbetaalbaar. 

Penningmeester van het Colege van kerkrentmeesters: 

Bram Kruijning, Korte Velterslaan 3, 1393 PB Nigtevecht. 

Rekeningnummer College van Kerkrentmeesters van de 

Protestantse gemeente te Nigtevecht: NL30 INGB0000519303

 

De belasting en uw giften 

Denkt u bij het geven van uw gift ook aan de 

mogelijkheid voor belastingaftrek. 

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van 

uw drempelinkomen met een minimum van € 60. 

Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, 

mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal 

van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, 

maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag 

niet meer aftrekken aan gewone giften dan het 

maximum: 10% van uw drempelinkomen. Als u hier 

gebruik van maakt kunt u dus meer aan goede 

doelen geven terwijl u netto niet meer kwijt bent. 

U kunt periodieke giften (bijvoorbeeld: jaarlijks 

gedurende 5 jaar een gift van zelfde hoogte) doen 

met een onderhandse akte van schenking. U hoeft 

de gift niet meer vast te leggen in een notariële 

akte om voor aftrek in aanmerking te komen. 

 

 

Deze periodiek giften zijn geheel aftrekbaar en 

vallen niet onder de drempel van normale giften.  

Denkt u in dit kader ook eens aan het gebruik van 

collectebonnen. Hiermee kunt u het boven 

genoemde bedrag aan giften naar de 

belastingdienst aantoonbaar verhogen. 

Collectebonnen (per 20 stuks) kunt u bestellen 

door een x-bedrag naar onze gemeente over te 

maken met vermelding voor welke waarde 

collectebonnen u wilt ontvangen (€0,50, € 1,50 en 

€3,-). De collectebonnen worden bij u 

thuisbezorgd. 

Meer informatie over giften, schenken of nalaten 

en de belastingdienst kunt u vinden op 

www.belastingdienst.nl. 


