
HERVORMDE GEMEENTE  

DOORNSPIJK 
  

ACTIE KERKBALANS 

2023 
De waarde van de kerk 

De kerk is de plaats waar het geloof in de Heere Jezus 

Christus wordt beleden. Vanuit het Woord van God horen 

we wie God is en wie wij zijn. De kerkelijke gemeenschap 

is hierbij onmisbaar. Dit krijgt gestalte in de zondagse 

kerkdiensten die ook online te volgen zijn, de activiteiten 

voor jongeren zoals jeugdclubs en catechese. Voor oudere 

gemeenteleden zijn er activiteiten als een Bijbelkring en 

een verdiepingskring. De kerk is er op momenten van 

blijdschap zoals bij een huwelijk, een doopdienst, het 

doen van openbare belijdenis. Maar ook in dagen van 

verdriet kunt u een beroep doen op de kerk. Dat krijgt 

gestalte door pastoraat en eventueel een rouwdienst. In al 

deze dingen staat het Woord van God centraal. 

 

Genade is gratis! De 

verspreiding van 

deze boodschap 

kan niet zonder uw 

bijdrage. 

 

U leest in deze folder 

meer over activiteiten 

in onze gemeente. 

Kerkbalans vraagt u 

om te investeren in een 

levende kerk omdat we 

mensen zijn, mensen 

die elkaar opzoeken in 

mooie, maar ook in 

lastige tijden.   

 

Uw bijdrage  
 

Als richtlijn kunt u 

aanhouden: minimaal 

2% van uw netto 

maandinkomen per 

maand. Uiteraard staat 

het u vrij wat u als gift 

wilt geven aan de kerk. 
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Voorbeeldbedrag 

 

Hoe hoog wordt 

uw bijdrage? 
 

Gemiddelde gift: 
 

2021: € 310,16 
 

 2022: 351,77 
 
 

Het zou mooi zijn 
als de gemiddelde 
gift van 2023 ook 
weer hoger is dan  

€ 350,-. 
 
 

 
 

Activiteiten 

 
Veel activiteiten worden gedaan door vrijwilligers. Maar er 

worden ook kosten gemaakt. 

Onze predikant ds. J.A.J. Pater geeft leiding aan verschillende 

activiteiten in onze gemeente. Kringwerk en catechese krijgen 

ook gestalte binnen onze gemeente. 

Er zijn ook uitgaven voor de huisvesting voor de predikant en 

zijn gezin en het kerkgebouw. We willen ook in 2023 de 

reserves voor onderhoud van kerk en pastorie weer op peil 

brengen. Door de gestegen energieprijzen zijn er ook hogere 

uitgaven op dat gebied.    

We zijn dankbaar voor uw bijdrage in 2022. Daar hebben we 

alle kosten van kunnen betalen. We hopen dat dat in het 

nieuwe jaar ook weer mogelijk is door uw bijdrage via Actie 

Kerkbalans.  

 
  

 

Zegen van God 

 

Psalm 127 

1 Zo de HEERE het huis 

niet bouwt, te vergeefs 

arbeiden deszelfs 

bouwlieden daaraan; zo 

de HEERE de stad niet 

bewaart, te vergeefs 

waakt de wachter. 

 
 

 

Werkwijze  

 
Bij deze folder ontvangt u een envelop met antwoordstrook. U 

kunt er voor kiezen de envelop te vullen met: 

a. De ingevulde antwoordstrook 

b. Contant geld 

c.        Periodieke gift (zie pagina 4) 

Kiest u voor a dan kunt u aangeven welk bedrag u de kerk 

toezegt voor actie Kerkbalans 2023. Ook kunt u aangeven of u 

dit bedrag in één keer of in termijnen over wilt maken. 

Het invullen van de antwoordkaart is dus nog GEEN 

machtiging. U zegt de kerk een bedrag toe. Maar op de door u 

gestelde termijnen moet u zelf het bedrag overmaken! 

De gesloten envelop zal weer bij u worden opgehaald door 

dezelfde persoon die de envelop bij u bracht. 

 

Scan de QR-code hiernaast en maak het bedrag meteen over. 

 
 



 

 

  

Baten 

 

Onroerende zaken:  

€ 29.226 

 

Giften en collectes: 

€ 160.500 

 

Rentes: 

€ 2.600 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

Lasten 

 

Personele kosten:  

€ 117.000 

 

Kerk: 

€ 87.600 

 

Rentelasten: 

€ 6.650 

 

 
 

 
 

 

Inkomsten

Baten onroerende zaken

Giften en collectes

Rentes

Uitgaven

Personele kosten

Kerk

Rentelasten



 

Periodieke gift 
 

Maak gebruik van 
belastingvoordeel 

met een periodieke 
gift. Schenk het 

voordeel aan de kerk, 
dan kost het u niets 

meer en levert het de 
kerk meer geld op. In 

een bijgevoegde 
folder vindt u meer 

informatie. 
 
 
 

 
 

Belastingvoordeel periodieke gift 

 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is deels aftrekbaar voor de 

belasting. Zet u deze om naar een periodieke gift? Dan kunt 

u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de 

belastingdienst meer terug. Als u het voordeel schenkt aan 

de kerk, kost het u niets meer, krijgt de kerk wel meer…! 
 

U kunt berekenen wat uw voordeel is via de 

schenkcalculator (pkn.schenkcalculator.nl). Deze website 

laat zien welk bedrag u kunt schenken als u het 

belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze 

gemeente. 
 

U kunt na de berekening zelf onderaan de pagina het 

formulier downloaden, invullen en vervolgens versturen 

naar penningmeester@hervormddoornspijk.nl. Afdrukken 

en per post versturen kan natuurlijk ook. 
 

U kunt ook uw collectemunten meenemen in de periodieke 

gift. Dat levert ook extra belastingvoordeel op. 
 

  

 

Geef slim! 

 

Dankzij uw bijdrage 

kan de kerk 

voortbestaan. 

 

 

Het college van 

kerkrentmeesters 
 

C.H.M. Hoogendijk 

G. Hop  

H. Krooneman 

B. van Loo 

H. Top 

Ingewikkeld? Wij maken het u makkelijk! 

 
We helpen u met invullen. U krijgt een formulier bij deze 

folder waarin al verschillende gegevens zijn ingevuld. U kunt 

ook een formulier via de website invullen 

(www.hervormddoornspijk.nl/geef-meer-aan-de-kerk). 

 

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Stefan 

Hoogendijk (06 - 22 23 73 15) of Dirk Bok (06 – 51 27 28 09). 

 

U kunt het ingevulde formulier mailen naar 

penningmeester@hervormddoornspijk.nl of een afspraak 

maken om nadere uitleg te krijgen, samen het formulier af te 

ronden en te ondertekenen.  
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