
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Onze verbondenheid met God en met elkaar kunnen we als gemeenteleden in 
de periode van 14 januari tot  28 januari laten zien tijdens de actie kerkbalans. 
Kerk-zijn, dat doen we samen. Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel 
gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een 
waardevolle plek waar we samen God zoeken, rust en bezinning vinden. Een ge-
loofsgemeenschap die naar elkaar omziet én het leven met elkaar deelt.

Na een lastige periode staan de deuren van de kerk weer wagenwijd open. Om 
van betekenis te zijn voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. 

Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jong en oud. Ook voor hen die 
God nog niet kennen. Vandaag, én morgen. Daar is uw steun bij nodig, want kerk-
zijn kost geld. Deze uitnodigende houding is terug te zien bij de recent afgeronde 
verbouwing in de Grote Kerk. Hierdoor is zowel figuurlijk als letterlijk ruimte ont-
staan om de ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden moge-
lijk te maken.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? 

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen

Op verschillende momenten hebben wij gewezen op een geruime tijd bestaand 
exploitatietekort. Door dit tekort teerden we in op de reserves. 
Evenals verleden jaar kunnen we ook nu een begroting presenteren met een be-
scheiden positief saldo. Een positief saldo wat overigens het gevolg is voor het nog 
niet vervullen van een predikantsplaats. Tevens is er sprake van incidentele baten 
van een bedrag van € 74.040,-.  Kijken we naar de structurele baten en lasten dan 
is sprake van een nadelig saldo van € 14.510,-.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de kosten door de inflatie sterk zijn gestegen. 
Er zit dus ook voor de kerk een grote onzekere factor in de financiële toekomst.
Met uw financiële hulp vandaag kunnen we ook een kerk van morgen zijn.

Wij hopen dat we elkaar blijven vasthouden bij het verder uitbouwen van een 
levende kerk op grond  van een financieel gezonde basis.



Belastingvoordeel Geef vandaag 
voor de kerk 
van morgen!Aftrekbaar

Giften aan de Protestantse Gemeente 
te Steenwijk zijn fiscaal aftrekbaar. De 
fiscus verlangt van u dat u kunt aanto-
nen hoeveel u heeft gegeven. Bewaar 
daarom uw betalingsbewijzen

Periodiek schenken
Het voordeel van periodiek schenken, 
vastgelegd in een overeenkomst, is dat 
u geen drempel heeft om de giften aan 
uw kerk te mogen aftrekken

U kunt periodiek schenken zonder 
een notariële akte. Een schriftelij-
ke overeenkomst tussen u (gever) en 
de kerk (ontvanger) is voldoende. De 
belastingdienst heeft daarvoor een 
standaard -formulier beschikbaar, te 
downloaden vanaf de website: www.
belastingdienst.nl en vervolgens bij 
“zoeken” invullen: “formulier periodie-
ke gift”. Wij (kerkrentmeesters) kunnen 
het ook voor u regelen. Neemt u vrij-
blijvend contact met ons op. Zie onze 
website PKN-Steenwijk.nl bij ANBI.

Uw bijdrage aan kerkbalans komt in 
aanmerking voor belastingaftrek. Bij de 
belastingdienst is voor de Protestantse 
Kerk het ANBI nummer 002527856
Ons RSIN nummer is 813612809

COLLECTEMUNTEN
Collectemunten kunt u bij het kerkelijk 
centrum “De Opgang” kopen. Indien 
u collectemunten koopt en/of giften 
geeft mag u deze, binnen de regelge-
ving van de belastingdienst bij uw be-
lastingaangifte aftrekken. Dit mag per 
1 januari 2021 alleen nog wanneer u 
collectemunten en/of giften per bank 
heeft betaald. Contante betalingen 

met een getekende kwitantie is dus 
geen wettig bewijs meer van aankoop. 
Voor collectemunten kunt u  terecht bij 
het kerkelijk centrum “De Opgang” op 
maandagmorgen van 10.00-11.00 uur 
of op de 1e donderdag van de maand, 
van 19.00-20.00 uur. Tevens zijn de 
munten verkrijgbaar tijdens de ope-
ningsuren van het kerkelijk centrum.

Kerkbalans 14 januari tot 28 januari

Begroting

Begroting  2022   2023

Baten                                                         
Vrijwillige bijdragen en giften €  321.700 €   320.610   
Inkomsten uit bezittingen € 67.900 €     40.360
Fondsen en door te zenden giften € 1.100 €        2.100
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen    €     17.300  €     17.300
Opbrengsten uit rente, dividenden en    -  €          100                  - €  100
Beleggingen  

Totaal €   407.900  €  380.370

Lasten
Pastoraat €   158.200 €   163.760
Salarissen en vergoedingen                       €     41.200 €     40.780
Kosten kerkelijke activiteiten                    €     22.800 €      18.270
Onderhoud kerk en gebouwen                 €   116.700  €    109.360
Kosten beheer, admin                                €     33.000 €     32.760
Bankkosten                                                   €       2.200 €        4.780
Af te dragen giften                                      €       1.100 €         2.110
Verplichtingen aan organen                      €     21.800 €       23.060
 Incidentele Baten/Lasten                           -  €               0                 -  €      74.040

Totaal € 397.000 € 320.840

Lasten € 397.000 € 320.840
Baten €   407.900 €   380.370

SALDO €       10.900   €    59.530


