2021

Noordwijk, januari 2021

Thema actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Geacht gemeentelid,
Graag bedanken wij allen die de afgelopen jaren via een vrijwillige bijdrage het werk van de
Protestantse Gemeente in Noordwijk mogelijk hebben gemaakt. Mede dankzij die steun konden we
een plek zijn waar iedereen terecht kan. Om te vieren en rouwen, om rust te vinden en te gedenken.
Om elkaar te ontmoeten en gezien te worden. Helaas was dit in 2020 erg beperkt.
We hopen in de loop van 2021 weer allerlei activiteiten te kunnen starten.
Via de Kerkwijzer en op onze website www.pkn-noordwijk.nl vindt u actuele informatie daarover.
Geeft u om uw kerk, steun ons dan met een financiële bijdrage.
Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Natuurlijk bepaalt u zelf hoeveel u wilt en kunt bijdragen. Op bijgaand
toezeggingsformulier kunt u het bedrag aangeven en hoe en wanneer u de betaling wilt doen. Op de
achterzijde van deze brief zijn wat richtlijnen gegeven.

Met vragen kunt u terecht op onderstaand adres of bij ondergetekende.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Karst Breman 0713617781
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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Protestantse Gemeente te Noordwijk

Actie Kerkbalans 2021

Bijgevoegd zijn: een toezeggingsformulier met acceptgiro en een antwoordenveloppe.

Toelichting voor het invullen van het toezeggingsformulier
1. Bedrag invullen dat u in 2021 wilt bijdragen en eventueel de termijnen.
De toezegging/bijdrage van 2020 is als geheugensteun aangegeven.

Opmerkingen:
Adviesbedrag:
Een richtlijn voor de bijdrage per adres/gezin, afgeleid van landelijke cijfers, is hieronder gegeven:
Studenten / minimum loon
€ 50 – 100 per jaar
Modaal (€ 1800 netto / maand)
€ 200 – 400 per jaar
2x Modaal
€ 400 – 800 per jaar
3x Modaal
€ 800 – 2000 per jaar
Deze bedragen bijstellen afhankelijk van de persoonlijke situatie en vermogen.
Betaalmethode en termijnen:
Wij hebben een voorkeur voor automatische incasso. Voor u en voor ons gemakkelijker.
(Een automatische incasso kunt u altijd binnen 8 weken terugboeken)
Automatische incasso is niet mogelijk in de maanden januari en februari.
Betaalde u al per automatische incasso dan hoeft u geen (andere) betaalmethode te kiezen
In het geval van incasso geeft u bij ondertekening:
De machtiging voor incasso op de 25e van de aangegeven maanden gedurende het jaar 2020.
Toestemming om termijnen van januari en februari anders over het jaar in te delen.
Kiest u voor iDEAL dan krijgt u in de aangegeven maanden via email een betalingsverzoek.
Zelf direct een bedrag overmaken is natuurlijk ook mogelijk.
Op rekening nummer: NL85 RABO 0373 726139 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Noordwijk, onder
vermelding: Bijdrage 2021.

2. Ondertekenen en dateren.
3. Opsturen, eventueel met de acceptgiro, in bijgesloten
antwoordenveloppe, zonder postzegel.
Opmerkingen:
• De enveloppe kan ook in de brievenbus worden gedaan van de Vinkenhof, Achterzeeweg 1.
• Eventuele opmerkingen of vragen kunnen op het antwoordformulier of een briefje worden
bijgevoegd.
• Bijgevoegde acceptgiro alleen gebruiken voor (éénmalige) betalingen in januari en februari.
Belastingaftrek:
De bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als meer dan 1 % van het
verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar wordt gegeven is het meerdere tot
maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf
jaar vast te leggen, in een Overeenkomst Periodieke Gift, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. De
tussenkomst van een notaris is hiervoor niet nodig. Voor meer informatie zie de website of neem
contact op met het kerkelijk bureau.
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