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MIJN KERK 
VERBINDT

We zijn door de kerk verbonden met God, 

met elkaar en met de generaties voor en 

na ons. We houden elkaar vast in geloof 

en verbinden ons met mensen die steun 

nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder 

voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die 

verbindt. Geef aan die verbinding. 

Geef aan Kerkbalans.

Verbinding gevraagd!

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk 

maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. 

Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds 

meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken 

wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God 

zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin 

wij leven. 

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van 

verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor 

te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die 

in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan 

in de kerk.

In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt 

te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. 

Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij 

onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de 

maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel 

mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage 

hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een 

investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk 

van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties 

die nog komen.

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.
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Ons doel voor 2017 en daarna

Wij zijn gezegend met een actieve gemeente waar veel gebeurt. 

Maar onze gemeente wordt ook kleiner, we verliezen gemeenteleden door 

verhuizen of overlijden. Om die reden moest worden besloten de nieuwe 

dominee in deeltijd aan te stellen.

In 2017 zijn onze kosten tijdelijk lager omdat de dominee-plaats nog 

vacant is. Dit geeft een vertekend beeld omdat we bij invulling van deze 

deeltijd functie zelfs structureel een negatief saldo zouden hebben. 

Maar samen hebben wij de taak om onze financiën gezond te houden, 

voor 2017 en daarna.

Voor 2017 is het streefbedrag voor de vrijwillige bijdrage €70.500,- Met die 

opbrengst kunnen we onze gemeente goed laten functioneren. Dus voor 

de predikant, de koster, de cantor en allerlei activiteiten in de gemeente. 

Samen zorgen we op die manier dat onze kerk  in ons midden kan 

blijven staan.

Met uw bijdrage kan onze kerk blijven verbinden.

Uw persoonlijke bijdrage

Iedere bijdrage, ook de uwe, is van belang want; samen kunnen we sterk zijn , 

ook financieel. Voorop staat dat elk bedrag welkom is.

De kosten van de gemeente Uitgeest – Akersloot dragen we met elkaar. Ter 

informatie; de gemiddelde bijdrage is €300 per gever. Geeft u tot nu minder 

dan €50 dan zou het veel helpen wanneer u dit tot €50 zou kunnen verhogen.

Belastingaftrek
Uw jaarlijkse bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. 

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

Onder dit motto besteedt de landelijke kerk veel aandacht aan de mogelijkheid 

van periodieke giften. Wij willen ons daar graag bij aansluiten.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met 

onze gemeente aangaan voor een periodieke gift? Raadpleeg dan onze 

website www.kerkuitgeestakersloot.nl/steunen of bel met onze administrateur.
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MIJN KERK
IN BALANS Baten onroerende zaken € 19.250

Rentebaten en dividenden € 5.000
Bijdragen levend geld (VVB) € 75.500
Door te zenden collecten en bijdragen derden € 5.000
Subsidies en bijdragen € 10.000
Bijdragen in onderhoud € 0
Totaal  € 114.750

Lasten Kerkgebouwen € 27.500
Overige onroerende zaken € 600
Pastoraat € 42.938
Kerkdienst, catechese en ov. kerkactiviteiten € 3.000
Verplichtingen, bijdragen inzakre andere organen. € 5.550
Salarissen en vergoedingen € 18.500
Kosten beheer & adminstratie € 4.000
Overige lasten € 0
Totaal  € 102.088
Saldo € 12.662

Baten

Lasten

Mijn kerk verbindt... 

Begroting* Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot 2017

Bankoverschrijving of automatische incasso?
U kunt uw bijdrage overmaken door te kiezen voor de meegestuurde 

acceptgirokaarten of een eigen bankoverschrijving. Dit jaar kan dat voor het 

eerst ook door een machtiging voor een automatische incasso. Dit laatste is 

gemakkelijker voor u en voor ons!

Waarom automatische incasso?
Zoals u wellicht weet wordt het gebruik van de acceptgiro vanaf 1 januari 

2019 door alle banken afgeschaft. Daarom is het vanaf dit jaar ook mogelijk 

om uw toezegging automatisch te laten incasseren. Makkelijk voor u en 

makkelijk voor ons. Gemakkelijk voor u omdat u een keer per jaar doorgeeft 

hoeveel en hoe vaak u uw bijdrage wilt overmaken en makkelijk voor ons 

omdat uw betaling geheel automatisch administratief wordt verwerkt. 

Indien u hier geen gebruik van wilt maken is dat uiteraard geen probleem. 

In 2017 zijn bestaan beide mogelijkheden naast elkaar. U blijft de baas over 

uw eigen portemonnee.

...ons gezin 
door de 

doop van onze 
kinderen

... jong 
en oud in de 

eredienst

....door ontmoeting 
van gelijk 

gestemden

*  De dominee-plaats is vacant. De salariskosten zijn daardoor tijdelijk lager, waardoor er 
in 2017 een batig saldo zal zijn. Bij een aanstelling voor 60% gedurende het gehele jaar 
vertoont de begroting een tekort van +/- € 10.000,-
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Kerkbalans organisatie

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de 

Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde 

Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen 

die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële bijdrage voor de 

plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Adresgegevens

Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

College van Kerkrentmeesters

Castricummerweg 4, 1911 GA Uitgeest

Administrateur: Dhr Cees Vroegop

Waterzijde 15, 1921 XR Akersloot 

Telefoon: 0251 313047  

Email: administrateur@kerkuitgeestakersloot.nl

Rekeningnummer: NL80INGB0000101109 

Website: www.kerkuitgeestakersloot.nl

En ook: www.kerkbalans.nl  

Werkgroep Kerkbalans

Bijdrage administrateur: Rob Verduin

Delving 76, 1921 VG Akersloot

telefoon 0622979346

e-mail rverduin@inter.nl.net

www.kerkuitgeestakersloot.nl


