
 

 

 

 

Beste leden van de  

Hervormde gemeente in Bedum 
 

Mijn kerk inspireert 
 

De kerk is een plaats waar u inspiratie kunt 

opdoen om het goede te zoeken. Het is ook een 

plaats waar gemeenteleden vragen naar uw 

motieven. Misschien is het de plaats waar u 

getroost wordt als er verdriet is. Of de hechte 

groep waar wordt gelachen als er wat te vieren 

valt. Een plaats waar God steeds wordt gezocht 

en... gevonden. Een onmisbare pijler voor jong en 

oud in onze samenleving. 

Nu, morgen en de dagen erna! 

 

Met Gods onmisbare hulp hopen wij onze 

gemeente in stand te kunnen houden. Wij steunen 

elkaar op belangrijke momenten in ons leven. 

Vaak staan wij ook voor elkaar klaar op een 

doordeweekse dag. Samen putten wij kracht uit 

onze redding door Jezus Christus. Samen praten 

wij over wat de Bijbel ons nu echt te vertellen 

heeft. Samen spreken wij met de jongeren over 

het evangelie. De boodschap van waarde 

doorgeven daar draait het om in de kerk! 

 

 

Waarom kerkbalans? 

 

Wij mogen best trots zijn op onze gemeente, 

het unieke kerkgebouw en de scheve toren 

midden in ons dorp. Echter een kerkgebouw, 

de pastorie en de gemeenteactiviteiten brengen 

wel kosten met zich mee.  Daarom is er de 

jaarlijkse actie kerkbalans. In 2015 gaf onze 

gemeente circa € 50.000 aan actie kerkbalans. 

Heel hartelijk dank daarvoor ! 

 

Veel kerkenwerk gebeurt kosteloos door 

vrijwilligers. Onze nieuwe predikant en de 

organisten moeten wel worden betaald. Verder 

zijn er kosten van de administratie en de 

verplichte afdrachten voor het landelijke 

kerkenwerk. Daarnaast zijn er kosten van al 

onze kerkelijke activiteiten voor jong tot en 

met oud. Het gaat om alle kosten die gemaakt 

moeten worden om de deuren van de 

Walfriduskerk open te houden en de klok te 

laten luiden. Wij willen een gemeente zijn die 

de blijde boodschap op een aanstekelijke 

wijze uitdraagt aan een ieder die het wil horen. 

Omdat... het van blijvende waarde is! 

 

Wat moet de opbrengst van Kerkbalans 2016 

zijn om alle plannen te kunnen uitvoeren?  

U kunt het zien in de begroting 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten kerkgebouw, pastorie 

en landerijen 

 2016 

Kosten verwarming en 

verlichting kerkgebouw 

 

€   7.500 

 

Kosten onderhoud kerkgebouw 
en pastorie 

 
€  17.500 

 

Verzekeringen en belastingen €   6.775  
  € 31.775 
Kosten pastoraat   

Aandeel Bedum in 
predikantslasten 

 
€ 51.550 

 

Kosten van gastpredikanten €   3.500  

  €   55.050 
Overige kosten   

Kosten kosters, organisten en 

overige vrijwilligers 

 

€  3.250 

 

Kosten kerkdiensten en 

kerkelijke activiteiten 

 

€      950 

 

Kosten landelijke kerk €   5.400  

Kosten administratie e.d. €  1.425  

  €   11.025 
   

Totale kosten  € 97.850 

   

Baten   

Opbrengst collecten in 

kerkdiensten 

 

€   7.500 

 

Opbrengst diverse acties, giften 

en overige baten 

 

€  6.250 

 

Opbrengst kerkgebouw en 
pastorie (huur) 

€   8.350  

Opbrengst vermogen dat onze 

voorouders ons hebben 
nagelaten 

 

 
€ 24.750 

 

  €  46.850 
   

Noodzakelijke opbrengst 

bijdragen gemeenteleden 

in 2016 

  

€  51.000 

 

 



 

 

 

 

 
 
Uw persoonlijke bijdrage in 2016 
 

Om de kosten van de Hervormde gemeente 

Bedum ook in 2016 te kunnen dragen, vragen wij 

u zorgvuldig te overwegen welk bedrag u de kerk 

wilt schenken. 

 

Betaalt u minder dan € 50? Overweeg of u niet in 

ieder geval € 50 kunt betalen. Bedenk eens wat 

het lidmaatschap, materiaal, kleding van een 

vereniging of sportclub kost per jaar. 

De gemiddelde bijdrage per adres in onze 

gemeente is circa € 230. Draagt u minder bij, 

overweeg dan of uw inkomenssituatie u in staat 

stelt om toch in ieder geval dat gemiddelde bedrag 

bij te dragen. Draagt u meer bij, dan is onze vraag 

uw bijdrage minimaal met het inflatiepercentage 

te verhogen.  

 

Wij vragen u om na te denken over wat de kerk u 

waard is. En daarvoor te geven, met uw hart én 

met uw verstand! 

Op de hierbij gevoegde antwoordstrook kunt u 

aangeven welk bedrag u voor 2016 wilt geven en 

of u dit bedrag in één keer of in termijnen 

overmaakt. 

 

Uw antwoord op Kerkbalans 2016 zien wij met 

belangstelling tegemoet. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters, 

H.J. Schipper, secretaris. 

 

 

Administratie-adres  

college van kerkrentmeesters: 
Dhr. K.R. Hilboezen 

Valk 6,  9781 XS  Bedum 

 

 

 

 

Bankrekening: NL29 FVLB 0699 5414 76 
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Bedum. 

 

 

Giftenaftrek 

 

Uw bijdrage aan kerkbalans komt in 

aanmerking voor belastingaftrek: als u meer 

dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens 

meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is 

het meerdere tot maximaal 10% van het 

verzamelinkomen aftrekbaar. Onze gemeente 

voldoet aan de ANBI-eisen. 

 

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf 

jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag 

jaarlijks aftrekbaar. Een notariële akte is niet 

nodig. De belastingdienst beschikt over een 

standaardovereenkomst. Wij kunnen u 

helpen met het invullen van deze 

overeenkomst. Zie voor aanvullende 

informatie, met enkele rekenvoorbeelden, de 

artikelen in ons kerkblad.  
 

KERKBALANS 2016 
 

 
Mijn kerk inspireert ! 


