
Collecten 10% 

Verhuur 3% 

Overig 4% 

 Overige gegevens: 

 

 Adres administratie kerkbalans: 

 Boerheem 7 

 9421 MB  Bovensmilde 

 0592-412381 

 lboer@live.nl 

 IBAN: NL42FVLB0699541921 

 t.n.v.: CVK Protestantse gemeente Bovensmilde 

 

 www.bovensmilde.protestantsekerk.net 

 RSIN/fiscaal nummer: 006721977 

 

 Wij zouden het zeer op prijs stellen, ook uit  

 kosten overwegingen, als u kiest voor  

 automatische incasso. 

Beheer 7% 

Uitgaven: 
Gebouwen €    3.100 

Pastoraat -   88.700 

Beheer  -     7.900 

Eredienst -     3.300                                                                                                                                                                                                                                                                

Landelijk -     6.500 

Totaal  € 109.500 

Pastoraat 81% 

Landelijk 6% 

eredienst 3% 

Gebouwen 3% 

Belastingaftrek  

  

Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor  

belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamel-

inkomen en tevens meer dan € 60,00 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 notarieel vastgelegd te 

worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke over-

eenkomst opstellen met de kerk.  

Meer informatie vindt u op onze website. 

 

http://bovensmilde.protestantsekerk.net/financieel 

Protestantse gemeen-

te Bovensmilde 

Geef voor je kerk 
 
Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 
2000 kerken in Nederland geld op voor 
hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te 
laten zijn. Waar iedereen altijd terecht 
kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk 
kan geven aan anderen. 
 
Een plek om tot jezelf te komen 
of juist anderen te ontmoeten. 
Waar je een luisterend oor vindt 
en stilte om te bezinnen. 
Een plek om te vieren en te geloven. 
Waar je bemoedigd en geïnspireerd 
raakt. 
Waar mensen voor je bidden 
en klaar staan met praktische steun, 
of je nu lid bent of niet. 
Waar we samen een gemeenschap 
zijn en geven aan anderen. 
 
 

Begroting inkomsten en uitgaven 2018 

Kerkbalans 83% 

INKOMSTEN 
Kerkbalans €  90.000  

Verhuur  -     2.700 

Collecten -   11.300  

Overig -     3.950 

Totaal  € 107.950 

Begroot tekort € 1.550 



Actie kerkbalans 2018   “Geef voor je 
kerk” 
 
Een mooie start is het halve werk kun je zeg-
gen nadat we van de Ds. Dijkstrastraat naar 
de Hoofdweg zijn verhuist en  daar de start 
van het nieuwe kerkelijk seizoen  zijn begon-
nen. 

De reacties zijn positief en elke zondag kun-
nen we als gemeente  bij elkaar komen  om 
ons geloof met elkaar te beleven en uit te 
dragen. Om dit voor de toekomst ook te kun-
nen blijven doen , vragen wij u om de kerk 
ook  financieel te steunen met actie kerkba-
lans met als thema dit jaar “Geef voor je 
Kerk” 

De kerkrentmeesters hopen dat u uw bijdra-
ge met de vaste overtuiging zult geven voor 
het jaar 2018  met als thema “ Geef voor je 
kerk ” 

 
Voorzitter                          Secretaris 

P.H. Boer                         Joh  Pinkster 

Geef voor je kerk!  

 

Waarom?  

In mijn ervaring is de kerk een ontmoetings-
plaats van mensen met uiteenlopende ach-
tergronden; hier hoor je nog eens wat anders 
dan in je eigen bubble. En dat is waardevol 
voor het werken aan een open samenleving! 

Ook is de kerk voor mij een warme gemeen-
schap, waarin we lief en leed met elkaar kun-
nen delen en ons samen inzetten voor hen 
die, om welke reden dan ook, in de kou 
staan. Waardevol voor een sociale en veilige 
samenleving! 

Vooral geeft mij inspiratie dat wat al eeuwen 
mensen in beweging heeft gebracht: het le-
ven en de woorden van Jezus Christus. 
Daarom geef voor je kerk!    

 

Ds. Gert Wybe van der Werff 

   

Geef voor je kerk! 

 

Als je geeft om je kerk geef je graag voor je 
kerk, lijkt me. 

Het belang van een levende kerkgemeenschap 
in een dorp is onmisbaar 

Een plaats waar het geloof geoefend wordt, waar 
gehuild en gelachen wordt, waar lief en leed 
wordt gedeeld.  

Waar je mag zijn zoals je bent, met je eigen-
aardigheden. 

Waar gerouwd wordt en getrouwd, gedoopt, ge-
zegend en ga zo maar door. 

En dat allemaal in naam van die God, wiens 
naam luidt: Ik zal er zijn, Ik ben erbij. 

Opdat mensen in Zijn Naam er zijn voor elkaar, 
in welke situatie dan ook en zonder aanziens 
des persoons.  

Zo’n plek moet gekoesterd worden, en dus is uw 
bijdrage van groot belang 

 

Ds. Diete Kits 


