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Wij zijn blij met onze eeuwenoude kerkgebouwen.

Zij bieden onze gemeente onderdak voor nu en in de toekomst.

Het is de plaats waar we samenkomen, vieren, bidden en gedenken.

Dat is  mogelijk door al het werk van onze ambtsdragers, 
vrijwilligers en gemeenteleden.

Uw jaarlijkse bijdrage is bestemd om de kosten daarvoor te 
kunnen betalen.

Dat is belangrijk voor onze kerk vandaag en onze kerk van morgen.



Verbondenheid
met omgeving   

Geloof, hoop, en liefde geeft ons vertrouwen

Overdenken 
via internet

Lofzingen via
kerkdienstgemist

Vieren en
doorgeven
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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.

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 is mogelijk om uw toezegging automatisch te laten 
incasseren. Dit is makkelijk voor u en ook voor ons. Makkelijk 
voor u omdat u een keer per jaar doorgeeft hoeveel en hoe vaak 
u uw bijdrage wilt overmaken. En 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 2021

Baten 
Onroerende zaken € 22.500
Rente en Dividend  € 1.100
Kerkbalans en collectes € 70.000
Subsidies € 1.500
Totaal € 95.100

Lasten  
Gebouwen € 24.000
Pastoraat € 58.000
Activiteiten € 1.000
Verplichte bijdragen € 5.000
Salarissen en vergoedingen € 22.750
Beheer en administratie  € 3.150
Totaal €  113.900

Saldo  € -18.800
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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.

Uw bijdrage komt geheel ter goede aan onze eigen 
gemeente.

ADRESGEGEVENS
Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot
College van Kerkrentmeesters
Castricummerweg 4, 1911 GA Uitgeest

Administrateur: 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


