
____________________________________________________________ 
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 2020 weer en de rechter 
kolom is de gevraagde bijdrage voor 2021. Voor tussenliggende bedragen 
kunt u zelf de hoogte vaststellen, door uw bijdrage van vorig jaar met 
ongeveer 5 % te verhogen. 

                                                               
____________________________________________________________ 
 

Bijdrage 2020                  Bijdrage 2021 
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. 

 

 



Begroting 2021 
 
In onderstaande figuur is de verdeling van de kosten, zoals begroot voor 
2021, weergegeven.  

 

 

      

 

     

          

          

          

          

          

       Pastoraat en kerkdiensten 72,6% 

       Kosten gebouwen en inventaris 20,2% 

       Kosten beheer en administratie 2,6% 

       Verplichtingen en bijdragen PKN 4,6% 

 
Voor een volledig overzicht van de begroting en de jaarrekening kunt u 
contact opnemen met dhr. P. van Veelen, penningmeester van het College 
van Kerkrentmeesters. Telefoonnummer: 06-53751111 
 
Op het hierbij gevoegde toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag 
u voor 2021 wilt geven en of u dit bedrag in één keer of in enkele termijnen 
overmaakt. 
Uw antwoord op kerkbalans 2021 zien wij met veel vertrouwen tegemoet. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
K. Vos,            T. Hendriks Berendsen 
Voorzitter                         Bijdrage administrateur 
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 

 

Sommige dingen gaan, ondanks dat de wereld zich nu al maandenlang in de 
ban van het corona-virus bevindt, gewoon door. Althans, zo lijkt het. En zo is 
er ook dit jaar weer de actie Kerkbalans. Of er niets aan de hand is. En of 
iedereen zomaar weer in staat zou zijn om net zoveel geld aan de kerk te 
geven als dat in de afgelopen jaren het geval was. Maar dat is minder 
‘gewoon’ dan het lijkt. 
Want, bij veel mensen heeft corona tot verlies van werk geleid. Dus tot verlies 
van inkomen. Daarnaast heeft dit virus ook voor velen tot verlies van 
perspectief geleid. “Wanneer eindigt dit? Waarom doet God dit, waarom laat 
Hij dit toe? Is het allemaal wel zo ernstig als ons wordt voorgespiegeld?” en 
dat soort vragen meer. Somberheid, eenzaamheid, verdriet….afscheid nemen 
van een geliefde in een zó kleine kring dat dat soms tot nóg meer verdriet 
leidt…..Naar elkaar omzien, maar hoe dan, als je anderhalve meter afstand 
moet houden en een mondkapje op moet…? 
En dan komt de kerk ook nog eens aankloppen. Vragen om geld. En dat terwijl 
we als kerk zelf natuurlijk ook lang niet alles hebben kunnen doen wat we 
normaal gezien wel doen. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan en onze 
samenkomsten zijn beperkt geweest tot een verplicht maximum aantal van 30 
bezoekers (en misschien is dat op het moment dat u dit leest, nog wel steeds 
het geval). Dus aan een stukje van onze roeping, omzien naar elkaar, konden 
we maar nauwelijks op een goede manier gestalte geven. 
En toch hebben we de moed om bij u aan te kloppen. Om bij jou aan te 
kloppen. Want we hebben elkaar nodig, de kerk en u. Juist in deze tijd. Zonder 
u kunnen we niet verder. En heel misschien hebt u in de nare tijd waarin we 
nu zitten, ook wel ontdekt dat u de kerk nodig hebt. Dat u God nodig hebt, en 
dat u wekelijks kunt horen, in onze online-diensten (aanvang 10.00 uur, te 
vinden op www.kerkhoogvliet.nl) , dat er bij ons over Hem verteld wordt. 
Bij Hem, bij Jezus Christus, is perspectief. De toekomst is in Gods hand. We 
hopen dat u de boodschap van liefde, die wij dwars door corona heen blijven 
uitdragen, met uw bijdrage wilt blijven ondersteunen. En we wensen u Gods 
zegen en een goede gezondheid toe. 
Ds. R.J. Wilschut 
Ds. V.E. Huls 
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