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Geef 
voor 
je kerk



Vanaf de Uitgeesterweg ziet onze dominee 
Evelien Plaisier onze twee kerktorens tegelijk. 
Akersloot links, Uitgeest rechts. Dat geeft haar 
het idee van thuiskomen.

Dat is een mooi beeld. Maar er voor zorgen dat 
onze kerken een huis voor ons zijn gaat niet 
vanzelf.  

Samen houden wij de deuren open. Zorgen we 
voor onze plek om te vieren, te belijden en te 
rouwen. De plek waar we geïnspireerd worden.

Voor al het werk dat daar voor wordt gedaan is 
geld nodig. Om te zorgen dat we een voorgan-
ger hebben, een koster, een cantor, en nog veel 
meer. Zodat we onze diensten kunnen houden in 
onze mooie kerkgebouwen.

Daarom doen wij een beroep op u, onze ge-
meenteleden. Uw bijdrage maakt dit alles moge-
lijk. In 2019 haalden we bijna ons streefbedrag 
van € 70.000 Het is mooi wanneer we dit bedrag 
in 2020 zouden halen.

Geef dus voor uw kerk, want kerk zijn we samen.

Twee torens. Twee kerken. Eén gemeente

Kerk zijn we samen



samen delen 

 elkaar 
ontmoeten 

geïnspireerd 
worden 

feestelijk 
  vieren



HOE KUNT U BETALEN?
U kunt uw bijdrage overmaken door te kiezen uit de volgende 
mogelijkheden:
• U kunt ons machtigen uw bijdrage automatisch te laten 

incasseren en hoeft verder zelf niets meer te doen
• U kunt het bedrag ook zelf overschrijven
• U gebruikt de bijgevoegde accept incassokaarten

WAAROM AUTOMATISCHE INCASSO?
Het 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. Gemakkelijk voor ons omdat uw betaling geheel 
automatisch administratief wordt verwerkt. 
U kunt dit op het toezeggingsformulier aangeven en bepalen 
in hoeveel termijnen en in welke maanden de afschrijving kan 
plaatsvinden.

BEGROTING PROTESTANTSE  
GEMEENTE UITGEEST-AKERSLOOT 2020

Baten 
Onroerende zaken € 22.500
Rente en Dividend  € 1.100
Kerkbalans en collectes € 74.000
Subsidies € 1.500
Totaal € 99.100

Lasten  
Gebouwen € 22.900
Pastoraat € 55.000
Activiteiten € 3.250
Verplichte bijdragen € 5.100
Salarissen en vergoedingen € 20.250
Beheer en administratie  € 2.300
Totaal €  108.800

Saldo  € -9.700

GEEF SLIM
Uw bijdrage aan Kerkbalans is deels aftrekbaar voor 
de belasting.

VOOR HET ZELFDE GELD GEEFT U MEER
Steun uw kerk met een periodieke gift, dan kunt u 
het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de 
belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op 
onze website www.kerkuitgeestakersloot.nl Onder 
het hoofdstuk Steunen vindt u daar alle informatie 
over hoe u met hetzelfde geld meer kunt geven.

UW PERSOONLIJKE BIJDRAGE
Elke bijdrage is welkom want samen zijn we sterk, 
ook financieel. De kosten voor onze gemeente 
Uitgeest – Akersloot dragen wij samen. 
Ter informatie; de gemiddelde bijdrage is €300 per 
gever. Geeft u minder dan €50 dan zou het heel veel 
helpen wanneer u dit tot €50 zou kunnen verhogen.

Voorop staat dat elk bedrag welkom is. Geef 
voor 
je kerk



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: Gerrit van Duijn
Scillapad 6, 1911 GX Uitgeest
e-mail: gerritvanduijn@xs4all.nl
telefoon 0251 313337

Kerk zijn we samen

Geef 
voor 
je kerk

Pr
ote

sta
ntse Gemeente

Uitgeest - Akerslo

ot

P
ro

te
st

antse Gemeente

Uitgeest - Akersl
oo

t

Pr
ot

es
tantse Gemeente

Uitgeest - Akerslo

ot

Pr
ot

es
tantse Gemeente

Uitgeest - Akerslo

ot

Pr
ote

sta
ntse Gemeente

Uitgeest - Akerslo

ot

Uitgeest - Akerslo

ot


