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Kerkbalans
www.kerkinbergen.nl

R U Ï N E K E R K  B E R G E N

Natuurlijk hopen we dat jij je in onze kerk op je gemak voelt. Dat de Kerk-in-Bergen voor jou een plek is 
waar jij op jouw unieke manier je interesse in religie en spiritualiteit kunt beleven. In alle vrijheid, zonder 
de druk van verboden en geboden. Want zo is de kerk namelijk bedoeld. Een plaats waar je anderen  
tegenkomt – met misschien een heel ander Godsbeeld – en waar je even uit de hectiek van alle dag kunt 
stappen. Een plek om te ontmoeten en ont-moeten.  
 
Vorig jaar hadden we niet kunnen bedenken hoe onze wereld er nu voorstaat. En dat onze Ruïnekerk 
een meeting point zou worden voor mensen die huis, geliefden en hun eigen kerk moesten achterlaten. 
Zolang het nodig is, willen we hen die gastvrijheid ruimhartig bieden.  
Onze ont-moetingsplek laten floreren – voor iedereen die binnenkomt–  lukt alleen als we ons er samen 
voor inzetten. Een onmisbaar onderdeel van deze inzet is ook: een financiële bijdrage leveren.  
Help jij in 2023 (weer) mee om onze kerkgemeente/community financieel in balans te houden?  
 
Sommigen van jullie hebben misschien nog niet eerder meegedaan met onze jaarlijkse geldwervingsactie. 
Of misschien betaal je al een bedrag aan de kerk in een andere woonplaats. Als je je bij ons betrokken 
voelt, hopen we toch op een gift om onze kerkgemeente in stand te houden. 
 
 
Met hartelijke dank en groet, 
 
Mariska de Kraker                                                                                  Henriëtte Doeve 
Penningmeester kerkrentmeesters                                     Interim-voorzitter kerkenraad 
06-14184819 

Plek om te ont-moeten

Elk jaar in januari houden we de 
ACTIE KERKBALANS, een geld -
wervingsactie onder onze kerkle-
den en belangstellenden. 
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 2023 kunnen  
rekenen, zodat we reële plannen 
kunnen maken.  
Verderop kun je lezen hoe je  
dit kunt doen. 
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WAT VIND JIJ EEN REËLE JAARBIJDRAGE AAN DE KERK?  
In 2022 gaf 19% van onze gevers een bijdrage tot €100 per jaar, dat 
was €8 per maand. 33% doneerde tussen €100 en €300, 24% deed een 
gift tot €500, 15% tot €1000 en 9% daarboven. Dit zijn bedragen  
per huishouden en niet per persoon.  
 
Wat zou jij een reële jaarbijdrage vinden, vergeleken met wat je aan 
lidmaatschappen uitgeeft bij andere clubs en organisaties? Bedenk 
daarbij dat jaarabonnementen niet fiscaal aftrekbaar zijn. Giften aan 
de kerk zijn dat wél. Dit geeft misschien ruimte voor een extra royaal 
bedrag. 
 
Voor veel mensen is het leven duurder geworden. Een aantal van hen 
zal dit jaar mogelijk minder geld kunnen vrijmaken voor de kerk.  
Hopelijk willen de sterkste schouders de last van mensen die in de knoei 
zijn gekomen verlichten door de eigen bijdrage iets te verhogen. 
 
JE DONATIE VIA EEN GEEFOVEREENKOMST 
Je donatie aan onze kerkgemeente/community kun je ook doen in de 
vorm van een vaste gift in een geefovereenkomst voor 5 jaar of langer. 
Als zo’n periodieke gift aan een aantal voorwaarden voldoet, geldt er 
geen drempel. Je mag je schenking 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 Belas-
tingdienst standaard formulieren. Graag sturen we jou een exemplaar. 
Mail gerust een verzoek naar kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl.
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BIJDRAGEN VAN 2013 T/M 2022

BIJDRAGEN PER PASTORALE EENHEID 
VAN 2013 T/M 2022
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Heb je al een geefovereenkomst voor meerdere jaren, maar wil je toch meedoen met Actie 
Kerkbalans? Kies dan bijvoorbeeld voor een losse gift voor ons orgelfonds of voor Studio 
Ruïnekerk. Vermeld dan alsjeblieft het doel bij je overschrijving.  
 
 
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 2024 alvast vooruitbetalen. Nee, dat is geen typfoutje, maar iets 
om misschien nu al attent op te zijn. Als je je bijdrage voor 2023 al hebt overgemaakt, kun 
je overwegen om aan het einde van dit lopende jaar ook alvast je bijdrage voor 2024 over 
te schrijven. Je kunt dan beide bedragen samen invoeren op je belastingaangifte voor 
2023. 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 2024 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.  
 
 
Wil je in 2023 graag een keer met ds. Engele Wijnsma spreken of met onze nieuwe pastor 
Marc van de Giessen? Of wil je eens visite van ons bezoekteam? Stuur dan een mail naar 
bezoekteam@kerkinbergen.nl. 
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Geheugensteuntje zelf in te vullen

❏  per maand     ❏  per kwartaal     ❏  anders 

€ 

 
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! 
Ons bankrekeningnummer:  NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 

 
KERKBALANSKNOP 
Je kunt je gift heel makkelijk aanmelden via de Kerkbalansknop op www.kerkinbergen.nl.  
Vul je naam, adres en e-mailadres 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 
•              Henriëtte Doeve                     Westerweg 5, Bergen 
•             Erna van Spaandonk          Kleine Dorpsstraat 9a, Bergen 
•             Engele Wijnsma                      Kerkedijk 52, Bergen 
•              Gerrie de Jong                           Baan van Ravenhorst 24, Bergen a/Zee 
 
of stuur de retourenvelop naar: 
                Protestantse Gemeente Bergen 
                p/a Wetering 25 
                1862 HN 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 2023 
 
Ja! Ik wil ook graag een financiële bijdrage leveren  
 
 
Naam: 
 
 
Adres: 
 
 
E-mail:                                         Mijn bijdrage voor 2023:  
 

❏  per maand 
❏  per kwartaal 
❏  anders  


