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Kerkbalans 2022
Protestantse Gemeente
Uitgeest-Akersloot

De kerk is een plek waar we
tot rust komen, naar elkaar
omzien en samen God zoeken.
De kerkdienst is een waardevol
moment in de week waarop
we ons geloof en het leven met
elkaar delen.
Vooral in de afgelopen jaren
te midden van de corona-crisis
hebben we dit gezien. De kerk
verbindt, ook wanneer we elkaar
alleen maar op afstand konden
zien of horen.
Daarom is uw financiële-bijdrage
aan het functioneren van onze
gemeente van zo’n groot belang.
Dat is het voor de kerk van
vandaag en voor de kerk van
morgen.
Kerk zijn kost geld en daar is uw
steun bij nodig.
Geef dus vandaag
voor de kerk van morgen
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De kerk van vanda

aag en van morgen

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.
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.
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Uw persoonlijke bijdrage
De kosten voor onze gemeente Uitgeest-Akersloot dragen
we samen. Elk draagt bij naar zijn of haar mogelijkheden.
Elke bijdrage is welkom want samen zijn we sterk, ook
financieel.
Ter informatie; de gemiddelde bijdrage in 2021 was €309
per gever. Ondanks dat toont onze begroting helaas nog een
tekort. Het zou daarbij heel veel helpen wanneer de bijdrage
tenminste €50 zou kunnen zijn.
Maar voorop staat; elke bijdrage is van harte welkom!

BEGROTING PROTESTANTSE
GEMEENTE UITGEEST-AKERSLOOT 2021
Baten
Onroerende zaken
Kerkbalans en collectes
Subsidies
Totaal

€ 28.000
€ 72.000
€
3.000
€ 103.000

Lasten
Gebouwen
Pastoraat
Activiteiten
Verplichte bijdragen
Salarissen en vergoedingen
Beheer en administratie
Totaal

€ 26.000
€ 58.000
€
1.500
€
4.000
€ 23.500
€
5.500
€ 118.500

Saldo of tekort

€ - 15.500
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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

