
____________________________________________________________ 
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 2021 weer en de rechter 
kolom is de gevraagde bijdrage voor 2022. Voor tussenliggende bedragen 
kunt u zelf de hoogte vaststellen, door uw bijdrage van vorig jaar met 
ongeveer 5 % te verhogen. 

                                                        
____________________________________________________________ 
 

Bijdrage 2021                 Bijdrage 2022 
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 2022 
 
In onderstaande figuur is de verdeling van de kosten, zoals begroot voor 
2022, weergegeven.  
 

Pastoraat en kerkdiensten 147.100 64,9%

Kosten gebouwen en inventarissen 56.100 24,7%

Kosten beheer en administratie 12.600 5,6%

Verplichtingen en bijdragen PKN 11.000 4,9%

Totale lasten 2022 226.800 100,0%

Pastoraat en kerkdiensten 64,9%
 Kosten gebouwen en inventaris 24,7%

Kosten beheer en administratie 5,6%

Verplichtingen en bijdragen PKN 4,9%

Kosten beheer en administratie

Verplichtingen en bijdragen PKN

Pastoraat en kerkdiensten

Kosten gebouwen en inventarissen

       
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 2022 wilt geven en of u dit bedrag in één keer of in enkele termijnen 
overmaakt. 
Uw antwoord op kerkbalans 2022 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 

 

 

 

We hadden het c-woord graag willen vermijden, maar het lukt niet. Steeds opnieuw 
moeten we afwachten welke c-maatregelen nu weer worden afgekondigd (of, zo af 
en toe, welke worden losgelaten). En keer op keer heeft dat ook gevolgen voor onze 
gang naar het kerkgebouw. In de eerste plaats op zondagochtend. Geen kerkgangers, 
weinig kerkgangers, zwijgende kerkgangers, zingende kerkgangers. En kort even alle 
denkbare kerkgangers. Het heeft doordeweeks ook gevolgen voor kringen, groepen, 
zaalhuur, vergaderingen. En op de dag dat dit geschreven wordt verwachten we weer 
een persconferentie, waarbij vast een stevige last op de samenleving zal worden 
gelegd.  

De regering kondigt geen c-maatregelen af die voor kerken bestemd zijn, maar wij 
vinden dat we het ons niet makkelijker moeten maken dan wat in de samenleving als 
geheel nodig is. Dus we sluiten als alles gesloten moet worden, we hanteren 
beperkingen als iedereen beperkingen ervaart.  

Nog steeds hebben we het c-woord kunnen vermijden, maar daar gaat-ie dan: tot 
onze vreugdevolle verbijstering hebben de c-maatregelen nauwelijks invloed op de 
opbrengst van de … collecten. De collecten tijdens de diensten zijn eigenlijk zelfs 
hoger dan we gewend waren.  

En dat tekent de dankbaarheid die we ervaren in ons kerkzijn in Hoogvliet. Al jaren 
zouden we moeten verwachten dat we diep in de rode cijfers raken, maar al die jaren 
zien we ook dat u als gemeenteleden onze kerk van harte naar vermogen blijft 
steunen zodat dit meevalt.  

Dank zij die steun kunnen we ons werk in Hoogvliet blijven doen. We hopen dat we 
ook voor dit jaar op die steun mogen rekenen. Alvast van harte bedankt!  

Uw beide predikanten, ds Viola Huls en ds Robert Wilschut.  
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