
 
 
 



Begroting 2020 
 
In onderstaande figuur is de verdeling van de kosten, zoals begroot voor 2020, 
weergegeven. 

 
 
Voor een volledig overzicht van de begroting en de jaarrekening kunt u contact 
opnemen met de dhr. T. Woudstra van het College van  
Kerk-rentmeesters. Telefoonnummer 010-438 33 80 
 
Op het hierbij gevoegde toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u 
voor 2020 wilt geven en of u dit bedrag in één keer of in enkele termijnen 
overmaakt. 
Uw antwoord op kerkbalans 2020 zien wij met veel vertrouwen tegemoet. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
K. Vos,            T. Hendriks Berendsen 
Voorzitter                         Bijdrageadministrateur 
06-41663059           010 - 4386132 
e-mail : kerkrentmeesters@kerkhoogvliet.nl     kerkbalans@kerkhoogvliet.nl   
   

Rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet 
College van Kerkrentmeesters 

Kerk : NL 59 RABO 0373 7121 54 

Protestantse Gemeente te Hoogvliet 
Dorpskerk             |  Postadres: 
Achterweg 10       |  Postbus 72,     3190 AB Hoogvliet 

 

Pastoraat en kerkdiensten 75,2%
 Kosten gebouwen en inventaris 16,5%

Kosten beheer en administratie 3,0%

Verplichtingen en bijdragen PKN 5,3%

mailto:kerkrentmeesters@kerkhoogvliet.nl


Geef voor je kerk 
 

Ieder jaar opnieuw komt deze vraag om uw kerkelijke gemeente financieel 
te steunen. Steeds wordt vooraf aan ons als dominees gevraagd om daar 
een wervend stukje bij te schrijven. Niet dat wij daarvoor zijn opgeleid - 
preken of op bezoek gaan is niet meteen geld werven… 
 
Toch is er een goede reden om dit aan ons te vragen. Wij hebben namelijk 
heel goed zicht op wat er in onze gemeente allemaal gebeurt. Daar zijn de 
dingen bij die we zelf doen (kerkdiensten, pastorale bezoeken, 
gesprekskringen en vergaderingen, om er maar een paar te noemen). 
 
Maar wij zien ook wat er allemaal gedaan wordt door het enorme aantal 
vrijwilligers die in de kerk actief zijn. Van de kosters tot de ouderlingen, 
van de Protestantse Vrouwendienst tot de diakenen, van het kerkelijk 
bureau tot het kerkblad en dan nog al die anderen die zich inzetten voor 
de kerk. Nog altijd hoort de kerk tot de grootste vrijwilligersorganisaties in 
ons land en onze eerste vrijwilligersontmoeting rond de jaarwisseling was 
een zeer drukbezochte bijeenkomst. 
 
Voor dit alles is geld nodig. Er is geld nodig om de beroepskrachten te 
betalen (de predikanten) maar ook om ervoor te zorgen dat we ’s zondags 
en door de weeks een dak boven ons hoofd hebben. En niet alleen een 
dak – we hebben een prachtig, multifunctioneel kerkgebouw waar veel 
van het kerkenwerk gebeurt. Koren oefenen er hun repertoire, kringen 
komen er bijeen, vergaderingen vinden een warme zaal, de Open 
Dorpskerk op donderdagen heeft een herkenbaar adres en elke zondag 
zingen we (bijna) het dak van de kerk af in onze kerkdiensten. 
 
We weten inmiddels dat u de gemeente heel trouw steunt. Daar zijn we 
heel dankbaar voor; zonder uw steun zouden we lang niet alles kunnen 
doen wat er gebeurt. We hopen daarom ook dat u daarmee kunt en zult 
doorgaan. Dan kunnen wij op onze beurt doorgaan om hier in Hoogvliet 
een levendige en actieve gemeente te zijn. 
 
Wilt u op het bijgevoegde formulier aangeven wat er dit jaar voor u 
mogelijk is? Bij voorbaat onze dank! 
 
ds Viola Huls 
ds Robert Wilschut 
 



____________________________________________________________ 
Uw persoonlijke bijdrage 
Als richtlijn vragen wij u uw bijdrage voor dit jaar als volgt te willen vaststellen. 
De linker kolom geeft de situatie van 2019 weer en de rechter kolom is de 
gevraagde bijdrage voor 2020. Voor tussenliggende bedragen kunt u zelf de 
hoogte vaststellen, door uw bijdrage van vorig jaar met ongeveer 5 % te 
verhogen. 

                                                                               
____________________________________________________________ 
 
Bijdrage 2019                  Bijdrage 2020 
Minder dan € 50           Tenminste  €       50 
€     75      €       80 
€   100      €     105 
€   200      €     210 
€   300      €     315 
€   400      €     420 
€   500      €     525 
€   750      €     785 
€ 1.000 en hoger                €  1.000 en hoger 
 
Belastingaftrek: Indien u meer dan 1 % van uw (positieve) verzamelinkomen en 
tevens meer dan € 60,-- per jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot 
maximaal 10 % van het verzamel inkomen aftrekbaar.  
Bij gebruikmaking van een periodieke gift is er geen drempel van toepassing. 
Informeer hiernaar bij het College van Kerkrentmeesters. 
 
Voor het geval u door bijzondere omstandigheden (ziekte, werkloosheid of 
andere tegenslag), niet of niet geheel aan ons verzoek voor een kerkelijke 
bijdrage kunt voldoen, dan nodigen wij u uit om in onderling overleg naar een 
bevredigende oplossing te zoeken. 


