
Met deze folder willen wij graag uw aandacht vragen voor de Actie 
Kerkbalans 2021, die wordt gehouden van 16 t/m 30 januari, met als 
motto: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Wat is voor u de waarde van de kerk. Eigenlijk een vraag die voor ie-
dereen een verschillend antwoord heeft. Natuurlijk is de kerk de plaats 
waar het christelijk geloof wordt beleden, maar onze geloofsgemeen-
schap betekent nog veel meer. Want wat is Geertruidenberg, Made, 
Raamsdonk en Raamsdonksveer zonder kerk?

Voor vele inwoners van deze woonkernen heeft onze kerk in een be-
paalde levensfase en zeker op de kruispunten in het leven een functie.

Zo’n kerk willen en moeten we niet missen, maar juist met elkaar een 
warm hart toedragen.

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen

“In e r n i rt e m
van e h ve  d om.

Dare kn at t
lejen het  c.”

Een warm hart toedragen betekent óók een financiële bijdrage leveren 
aan het voortbestaan van de Protestantse Gemeente te Geertruiden-
berg. We doen een dringend beroep op u om de waarde die de kerk 
voor u heeft ook kenbaar te maken in uw vrijwillige bijdrage voor het 
jaar 2021.

Wij kunnen de kerk niet missen, maar de kerk kan uw bijdrage ook niet 
missen!

Elk jaar wordt het geld van de Actie Kerkbalans gebruikt om het Ker-
kenwerk mogelijk te maken. Het zou fijn zijn als u hier in uw toezeg-
ging voor 2021 rekening mee wilt houden en uw bijdrage wilt handha-
ven en indien mogelijk verhogen.

Dan kan er wèl worden gedoopt, een huwelijk gevierd, een kerkdienst 
gehouden en nog veel meer. Laten we geven met ons hart, vanuit ons 
geloof voor de kerk van morgen.

Toezegging en betaalwijze:
Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag voor 2021 
u wilt geven, of u dit in één of in meerdere termijnen wilt voldoen en 
kunt u een betaalwijze kiezen.
• Eénmalige overschrijving, liefst per bank, eventueel via bijgeleverde  
 acceptgiro.
• Via een periodieke overschrijving, die u zelf bij uw bank regelt.
• Via automatische incasso, waarvoor u de SEPA-machtiging moet on- 
 dertekenen. Als u op deze wijze wilt betalen, moet deze machtiging  
 elk jaar opnieuw weer ingevuld en ondertekend worden.
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Digitaal toezeggen:
Veel gemeenteleden nemen digitaal deel aan de actie door toe te zeggen 
via de website. Dat is ook dit jaar mogelijk. Digitale toezegging bespaart 
ons veel moeite, tijd en geld. Wellicht wilt u dat overwegen.

Wilt u digitaal toezeggen? 
Stuur een e-mail naar: kerkbalans@pkngeertruidenberg.nl met uw naam 
en adresgegevens en eventueel uw registratienummer. Heeft u dit jaar al 
meegedaan met de digitale toezegging, dan hoeft u niets te doen. 

Andere mogelijkheden voor uw vrijwillige bijdrage:
1. Periodieke gift.
 Uw gift is aftrekbaar bij de belasting. Als u minimaal 5 jaar eenzelfde  
 bedrag schenkt, dan mag u dit bedrag volledig aftrekken.
 U krijgt dan vaak meer geld terug dan bij een gewone gift. En dus kunt  
 u eventueel meer schenken – door het fiscale voordeel aan de toezeg- 
 ging toe te voegen – zonder dat het uzelf netto meer kost.
2. Het opnemen van een legaat in uw testament ten gunste van onze  
 kerk.

Bankrekeningnummer C.v.K. Protestantse Gemeente te Geertruidenberg:     
IBAN: NL09 RABO 0373 7274 10
Wij danken u alvast hartelijk voor uw financiële bijdrage. 


