
  

  
Voor   hetzelfde   geld   gee�   u   meer   
Steun   uw   kerk   met   een   periodieke   gi�   

  
Ieder   jaar   vragen   we   u   om   een   kerkelijke   bijdrage   via   de   ac�e   Kerkbalans.   Wist   u   dat   u   dan   misschien   
meer   kunt   geven,   zonder   dat   het   u   extra   geld   kost?     

  
Geen   drempel   bij   periodieke   gi�   
Een   periodieke   gi�   is   een   gi�   waarbij   u   minimaal   vijf   jaar   lang   elk   jaar   eenzelfde   bedrag   schenkt   aan   
de   gemeente   of   diaconie.     Dit   bedrag   mag   u   volledig   a�rekken   bij   uw   belas�ngaangi�e.   U   krijgt   zo   
meer   geld   terug   van   de   belas�ngdienst.   A�ankelijk   van   uw   lee�ijd   en   inkomsten   kan   uw   voordeel   
oplopen   tot   52%.     

  
Uw   kerkelijke   bijdrage(n)   als   periodieke   gi�   
Ook   uw   bijdrage   aan   de   Ac�e   Kerkbalans   kunt   u   uitstekend   doen   in   de   vorm   van   een   periodieke   gi�.   
U   doet   dan   net   als   al�jd   een   toezegging,   maar   nu   voor   een   periode   van   vijf   jaar.   En   wanneer   u   uw   
belas�ngvoordeel   ten   goede   laat   komen   aan   de   kerk,   verhoogt   u   uw   bijdrage   zonder   dat   het   u   meer   
kost.   

Tip   
Neem   ook   uw   collectebonnen   of   -munten   op   in   uw   periodieke   gi�.     

     
  

  



Hoe   groot   is   uw   voordeel?   
Met   de   Schenkcalculator   op    www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator    berekent   u   heel   eenvoudig   
wat   uw   fiscale   voordeel   is   bij   een   periodieke   gi�.   De   Schenkcalculator   laat   bovendien   zien   welk   
bedrag   u   kunt   schenken   als   u   dit   belas�ngvoordeel   ten   goede   laat   komen   aan   de   kerk.   

Hoe   werkt   het?   
U   legt   uw   periodieke   gi�   vast   in   een   schri�elijke   overeenkomst   met   het   college   van   kerkrentmeesters.   
U   vult   de   overeenkomst   in   tweevoud   in   en   stuurt   deze   ondertekend   op.   Het   college   van   
kerkrentmeesters   ondertekent   deze   en   stuurt   één   exemplaar   aan   u   terug.   Vervolgens   voldoet   u   ieder   
jaar   uw   bijdrage.   Dat   kan   in   één   keer,   maar   ook   in   maandelijkse   termijnen.     

Liever   toch   jaarlijks   uw   gi�   doorgeven?     
Deze   gi�en   zijn   ook   a�rekbaar   maar   hierbij   geldt   een   drempel   van   1%   en   een   maximum   van   10%   van   
uw   verzamelinkomen.   Dit   verzamelinkomen   vindt   u   onderaan   uw   aanslag   inkomstenbelas�ng.   

  
Wij   hopen   van   harte   dat   u   de   kerk   wil   blijven   steunen!     
Geef   vandaag   voor   de   kerk   van   morgen.   Want   ook   voor   de   genera�es   die   komen   wil   de   kerk   heel   
graag   inspirerend,   gastvrij   en   zorgzaam   voor   elkaar   zijn.   Helpt   u   mee?   

  
Meer   weten?   
Wilt   u   nu   alvast   een   overeenkomst   ontvangen?   Stuur   een   email   naar:    kb@pg-bussum.nl    of   bel   het   
kerkelijk   bureau   op   tel    035-6918852 .     

Namens   het   College   van   Kerkrentmeesters,   
Jan   Dekker   
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