Uw persoonlijke bijdrage 2019
Om de kosten van uw wijkgemeente ook in 2019 te
kunnen dekken, vragen wij u met klem zorgvuldig te
overwegen welk bedrag u voor de kerk kunt opbrengen.
Betaalt u minder dan € 50? Overweeg of u niet in ieder
geval € 50 kunt betalen. Draagt u meer bij, dan is onze
vraag uw bijdrage minimaal met het inflatiepercentage
te doen groeien. Geef met uw hart en met uw verstand!
Als richtlijn vragen wij u uw bijdrage voor dit jaar als
volgt vast te stellen. Voor tussenliggende bedragen kunt
u zelf de hoogte vaststellen door uw bijdrage van vorig
jaar met ongeveer 5% te verhogen.
Bijdrage 2018
€ 50 of minder		
€ 75 			
€ 100 			
€ 200 			
€ 300 			
€ 400 			
€ 500 			
€ 750 			
€ 1000 en hoger 		

Bijdrage 2019
€ 55 of meer
€ 80
€ 105
€ 210
€ 315
€ 420
€ 525
€ 785
€ 1000 en hoger

Bedenk uw kerk
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Meestal
wordt dat geregeld in een testament. Daarin kunt u vastleggen of en aan welke goede doelen u iets wilt nalaten.
Eén van die goede doelen is de plaatselijke kerk of uw
wijkkerk. Wilt u daarover worden ingelicht, neemt u dan
contact op met het kerkkantoor, dat bereikbaar is op het
telefoonnummer 6160007 of neemt u contact op met
een van de kerkrentmeesters.
Uiteraard mag u ook contact opnemen met de voorzitter
van het College van Kerkrentmeesters, Henk Harmsen,
telefoonnummer 6215721.
Rekeningnummer: 		
NL83 RABO 0373 7025 07

t.n.v. C.v.K. Prot. Gem. 		
Dordrecht-Dubbeldam

voor
je kerk
Betrokkenheid

Omdat u lid bent van onze kerkelijke gemeente,
verzochten wij u bij de actie Kerkbalans 2018 dit te laten
blijken door uw financiële steun. Wij zijn er dankbaar
voor dat veel gemeenteleden aan deze oproep gehoor
hebben gegeven.
Op de hierbij gevoegde antwoordstrook kunt u aangeven
welk bedrag u voor 2019 wilt geven en of u dit bedrag in
één keer of in termijnen overmaakt.
Betaling per automatische incasso heeft onze voorkeur
omdat dit snel en kostenbesparend werkt.

Geef
voor
je kerk

Uw antwoord op Kerkbalans 2019 zien wij weer met
belangstelling tegemoet.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Harmsen, voorzitter
Leonard van Geldorp, penningmeester

Geef slim (Belastingaftrek)

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor
belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamel‑
inkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar
uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het
verzamelinkomen aftrekbaar.
Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast
te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft
tegenwoordig niet meer via de notaris. U kunt hiervoor
een schriftelijke overeenkomst opstellen. De penningmeester van uw wijkgemeente of het kerkkantoor kan u
daarbij behulpzaam zijn.
Informatie over deze fiscaal aantrekkelijke / slimme vorm
van geven vindt u op www.pkn-dordrecht.nl

Diaconie en zending
In deze folder zijn de ontvangsten en uitgaven van het
werk van de diaconie en het aandeel in de kosten voor het
Foto: xxxx
zendingswerk
niet opgenomen. Voor deze activiteiten van
het kerkenwerk zal er ook dit jaar een financieel beroep
op u worden gedaan door middel van daarvoor bestemde
collecten.

Foto: xxxx

Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en,
door ons, aan de wereld waarin wij leven.
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
“Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik aan mijn wijkkerk. Ik hoop dat we dit jaar extra kunnen investeren om
duurzamer te worden.”

Aan de leden van de Protestantse gemeente
Dordrecht-Dubbeldam

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat het werk vanuit
de wijkkerken ook financieel mogelijk blijft. 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.
Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in geld. Momenten van bezinning, vreugde en
verdriet, ook die welke verbonden zijn met de kerk, zijn
niet in geld te vertalen. Maar die plek, dat kerkgebouw,
voor velen een centraal punt juist bij belangrijke momenten van ons leven, moet uiteindelijk wel onderhouden
worden. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Kerk zijn we samen

Kerkbalans 2019

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan

Kerkbalans 2019: Van zaterdag 19 januari tot zaterdag
2 februari verzoeken vele vrijwilligers van onze kerken
u geld te geven voor uw plaatselijke kerk.
Bij u aan de deur, per post of via de mail.
Veel geld, dat hard nodig is. Om kerken actieve geloofs‑
gemeenschappen te laten zijn.
Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse
viering en bemoediging en inspiratie ervaren door de
verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel.
Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de
sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd - of
je nu lid bent of niet - terecht kan voor praktische steun
of een luisterend oor.

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron
van onze kerkelijke gemeente. Wij bevelen haar van harte
bij u aan.
De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende
kosten van de plaatselijke gemeente en in het bijzonder
uw eigen wijkgemeente, zoals het onderhoud van het
gebouw, de verwarming, de verlichting, personeels‑
kosten, pastorale projecten, bijzondere vieringen, etc.
Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden
om de kerkelijke gemeente levend en vitaal te laten zijn,
om kerkdeuren te openen en u allen welkom te heten.
Het gaat om uw eigen wijkkerk!

De wijkkerk
Er wordt in de wijkgemeente veel werk verricht. Gelukkig
mogen we rekenen op de hulp van veel vrijwilligers die
de predikant(en) en kerkelijk werker(s) terzijde staan. Er
is aandacht voor zowel jongeren als ouderen, voor zieken,
hulpbehoevenden en anderen die onze aandacht nodig
hebben.
Dat kan zo blijven als we met elkaar willen bijdragen aan
de opbouw en instandhouding van onze wijkgemeente.
En dat kost geld!
Elke wijkgemeente maakt een eigen begroting.
De inkomsten bestaan uit de opbrengst van de Actie
Kerkbalans, de zondagse (niet-diaconale) collecten, giften,
de zaalverhuur en wat rente. De volledige begroting 2019,
ook die van uw wijkgemeente, ligt uiteraard ter inzage op
het kerkkantoor.

