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Elk jaar in januari houden we de
ACTIE KERKBALANS, een geldwervingsactie onder onze kerkleden
en communitydeelnemers.
Het is veruit onze belangrijkste
bron van inkomsten!
Voor onze financiële planning is
het fijn om nu al te weten op
welke inkomsten we in 2022
kunnen rekenen, zodat we reële
plannen kunnen maken.
Verderop kun je lezen hoe je dit
kunt doen.

Kerk zijn we samen!
Zó omschreven we het al eens eerder: we willen een open netwerk zijn van mensen met een religieuze
belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen ons daarbij na aan het hart. Welke naam je
aan dit netwerk wil geven – kerkgemeente of community – maakt ons niet uit. Uiteindelijk bedoelen we
allemaal ongeveer hetzelfde: de Ruïnekerk als spirituele haven, waar je je met anderen verbonden kunt
voelen en je eigen Godsbeleving mag invullen. Tijdens een kerkdienst, bij een lezing of maaltijd, terwijl
we samen iets ondernemen of in een goed gesprek.
Ook in 2021 hebben we ons mooie netwerk op een aangepaste manier moeten onderhouden, met
minder persoonlijk contact. Maar dankzij uitstekende technische middelen en een actief studioteam
hebben onze digitale vieringen verrassend veel mensen bereikt en geraakt. Hier gaan we in 2022 graag
mee verder!
Natuurlijk hopen we dit jaar naast de zondagse vieringen ook weer andere, doordeweekse activiteiten
te organiseren. Dit alles lukt alleen als we ons samen inzetten. Een onmisbaar onderdeel van deze inzet
is ook: een financiële bijdrage leveren. Help jij in 2022 (weer) mee om onze kerkgemeente/community
financieel in evenwicht te houden?
Met hartelijke dank en groet,
Mariska de Kraker
Penningmeester kerkrentmeesters
06-14184819

Herma Kan
Voorzitter kerkenraad
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LEDEN

WAAROM ZO’N GROTE ENVELOP?

We realiseren ons dat de grote retourenvelop niet zo milieuvriendelijk
oogt, maar we hadden nog een hele partij liggen. Het leek ons duurzamer deze toch te gebruiken in plaats van weg te gooien.

WAT VIND JIJ EEN REËLE JAARBIJDRAGE AAN DE KERK?

We zien dat 29% van onze gevers een bijdrage geeft tot €100 per jaar,
dat is €8 per maand. 37% doneert tussen €100 en €300, gemiddeld €16
per maand. Dit zijn bedragen per huishouding en niet per persoon.
Wat zou jij een reële jaarbijdrage vinden, vergeleken met wat mensen
– per persoon – aan jaarabonnementen/lidmaatschappen uitgeven
bij andere clubs en organisaties?
Muziek in de Ruïnekerk
Tennisclub
Voetbalclub
Jaarkaart AZ-Alkmaar
Sportschool
Yoga
Rotary
Golfclub

RELATIES

€ 110 (6x per jaar)
€ 151
€ 190
€ 320
€ 516
€ 600
€1195
€1450

Let op: bovenstaande bedragen zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Bijdragen aan de kerk zijn dat wél. Dit geeft misschien ruimte
voor een extra royale bijdrage.

BIJDRAGEN PER
JAAR IN 2021

Ste k

jij je k ?
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JE DONATIE VIA EEN SCHENKINGSOVEREENKOMST

Je donatie aan onze kerkgemeente/community kun je doen in de vorm van een vaste gift
in een schenkingsovereenkomst voor 5 jaar of langer. Als zo’n periodieke schenking aan
een aantal voorwaarden voldoet, geldt er geen drempel. Je mag je gift dan sowieso elk
jaar aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Gemiddeld krijg je dan 36% - 50% terug
van de fiscus.
De voorwaarden vind je op de website van de Belastingdienst. Er moet hiervoor wel eerst
een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen jou en de Protestantse Gemeente
Bergen. Tussenkomst van een notaris is bij deze optie niet nodig, want voor dit doel heeft
de Belastingdienst standaard formulieren. Graag sturen we jou een exemplaar. Mail gerust
een verzoek naar kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl.

NALATEN AAN DE KERK

Vind je het een mooi idee om na je overlijden iets na te laten aan de Protestantse Gemeente
Bergen/Community Ruïnekerk? Dit kan je doen door bij de notaris een legaat te laten
opstellen. Denk er eens over na. Je kunt je gift ook voor een specifiek doel bestemmen,
bijvoorbeeld muziek in de kerk, het orgelfonds of instandhouding van ons historische
kerkgebouw.
Maarten Langereis, 072-5897744 / bergen@BenLnotarissen.nl

ANDER FISCAAL VOORDEEL

Je kunt je bijdrage voor 2023 alvast vooruitbetalen. Nee, dat is geen typfoutje, maar iets
om misschien nu al attent op te zijn. Als je je bijdrage voor 2022 al hebt overgemaakt, kun
je overwegen om aan het einde van dit lopende jaar ook alvast je bijdrage voor 2023 over
te schrijven. Je kunt dan beide bedragen samen invoeren op je belastingaangifte voor
2022. Hierdoor ontstaat een hogere aftrekpost boven de drempel, waar je profijt van kunt
hebben. Kies je voor deze optie, dan vragen wij je vriendelijk bij de laatste storting te vermelden dat het om je bijdrage voor 2023 gaat. Dit voor onze eigen administratie.
Voor alle vragen over schenken, fiscaal voordeel en legaten kun je bellen of mailen met
penningmeester Mariska de Kraker: kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl of 06-14184819.
Zij legt het graag duidelijk uit.
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HOE KUN JE FINANCIEEL BIJDRAGEN?

Fijn dat je in 2022 financieel bijdraagt aan de kerkgemeente/community!
Je kunt ons dit op de onderstaande manieren laten weten.
Graag ook als je het bedrag pas later of gespreid over het jaar gaat overmaken!

KERKBALANSKNOP

Dit jaar kan je je gift heel makkelijk aanmelden via de Kerkbalansknop op de website
www.kerkinbergen.nl. Vul je naam en adres in en natuurlijk de hoogte van je bijdrage.

E-MAIL

Stuur een e-mail naar kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl, met daarin je naam en adres en het bedrag van je gift.

ANTWOORDSTROOKJE INLEVEREN/OPSTUREN

Je kunt de retourenvelop op de volgende adressen inleveren:
•
Kubus in of brievenbus naast kerk – brievenbus rechts naast het raam van de keuken
•
Mariska de Kraker
Wetering 25, Bergen
•
Cor de Ruiter
Kloosterlaan 41, Bergen
•
Wim Wiersema
Loudelsweg 20, Bergen
•
Joke Scheffer
Wetering 8, Bergen
•
Henriette Doeve
Westerweg 5, Bergen
•
Erna van Spaandonk Kleine Dorpsstraat 9a, Bergen
•
Gerrie de Jong
Baan van Ravenhorst 24, Bergen a/Zee
of stuur de retourenvelop naar:
Protestantse Gemeente Bergen
Postbus 123
1860 AC Bergen
Vergeet niet te frankeren!

OPHALEN

Komen deze opties niet uit, dan kun je de envelop laten ophalen door Mariska de Kraker, 06-14184819
of Cor de Ruiter, 072-5899374.

✁

BIJDRAGE ACTIE KERKBALANS 2022
Ja! Ik wil ook graag een financiële bijdrage leveren
Naam:
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Adres:
Mijn bijdrage voor 2022:

€

❏ per maand
❏ per kwartaal
❏ anders
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