
 

 

 

 

Beste leden van de  

Hervormde gemeente in Bedum 
 

Mijn kerk verbindt 
 

Het thema van Kerkbalans 2017 is: Mijn kerk 

verbindt. Als leden van de kerk weten wij ons 

allereerst verbonden met onze Here Jezus 

Christus. De Bijbel spreekt over de ranken die 

verbonden zijn met de ware Wijnstok, en over 

de verschillende leden van het lichaam van 

Christus. Hij verbindt ons met elkaar. En Hij 

roept ons op om ons te verbinden met mensen 

die steun nodig hebben, binnen en buiten de 

kerk. Als leden van dat Lichaam, als leden van 

de kerk zijn wij heel verschillend, maar hebben 

we elkaar nodig. De één kan niet zonder de 

ander.  

Deze Bijbelse waarheden gelden ook voor de 

financiële kant van ons gemeente-zijn. Als 

gemeenteleden hebben wij verschillende 

mogelijkheden om bij te dragen, maar 

gezamenlijk mogen we ervoor zorgen dat onze 

gemeente de middelen heeft om ons met elkaar en 

met anderen te verbinden.  

 

De begroting voor 2017 laat een tekort zien van    

€ 3.525,-. Ook de meerjarenbegroting laat geen 

gunstige ontwikkeling zien. Samen zullen we 

moeten proberen op de kosten te besparen en de 

inkomsten te vergroten. Uw bijdragen zijn goed 

voor 55% van onze totale inkomsten.  

Uw bijdrage aan Kerkbalans is dus hard 

nodig. 

 

Onze gemeente is gezegend met een 

enthousiaste predikant en veel actieve 

gemeenteleden. Laten wij ons, ook financieel, 

met elkaar verbinden door te geven aan 

Kerkbalans.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage!  

 

Namens het college van kerkrentmeesters, 

J. Hilboezen, voorzitter 

Joh. de Vries, secretaris 

 

 

 
 

 

 
 

Kosten kerkgebouw, 

pastorie en landerijen 

 2017 

Kosten verwarming en 
verlichting kerkgebouw 

 
€   7.500 

 

Kosten onderhoud kerkgebouw 

en pastorie 

 

€ 16.050 

 

Verzekeringen en belastingen €   7.075  

  € 30.625 
 

Kosten pastoraat 

  

Aandeel Bedum in 
predikantslasten 

 
€ 53.350 

 

Kosten van gastpredikanten €   3.750  

  €   57.100 

 

Overige kosten 

  

Kosten kosters, organisten en 
overige vrijwilligers 

 
€  3.050 

 

Kosten kerkdiensten en 

kerkelijke activiteiten 

 

€  2.100 

 

Kosten landelijke kerk €  4.900  
Kosten administratie e.d. €  1.350  

  €   11.400 
   

Totale kosten  € 99.125 

   

 

Baten 

  

Opbrengst collecten in 
kerkdiensten 

 
€  7.500 

 

Opbrengst diverse acties, giften 
en overige baten 

 
€  4.500 

 

Opbrengst kerkgebouw en 

pastorie (huur) 

€  6.850  

Opbrengst vermogen dat onze 

voorouders ons hebben 

nagelaten 

 

 

€ 25.750 

 

  €  44.600 
   

 

Noodzakelijke 

opbrengst bijdragen 

gemeenteleden in 2017 

  

 

 

€  54.525 

 

 



 

 

 

 

 
 
Uw persoonlijke bijdrage in 2017 
 

Om de kosten van de Hervormde gemeente 

Bedum ook in 2017 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…  

 

De gemiddelde bijdrage per adres in onze 

gemeente is circa € 250,-. 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 2017 wilt geven en 

of u dit bedrag in één keer of in termijnen 

overmaakt. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Giftenaftrek 
 

Uw bijdrage aan kerkbalans komt in 

aanmerking voor belastingaftrek.  

 

De Belastingdienst heeft de Hervormde 

Gemeente Bedum namelijk aangemerkt als 

een ANBI. Het RSIN-nummer van onze 

gemeente is: 8241.40.424. 

 

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.  

 

 

Voor hetzelfde geld geeft u meer ! 
 

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf 

jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag 

jaarlijks aftrekbaar. Daardoor kunt u een hoger 

bedrag geven, zonder dat het u meer kost. Een 

notariële akte is niet nodig. De belastingdienst 

beschikt over een standaardovereenkomst. Wij 

kunnen u helpen met het vaststellen van het 

hogere bedrag en het invullen van deze 

overeenkomst. 

 

 

 

KERKBALANS 2017 

 
 

 

  
 

 

 
Mijn kerk verbindt ! 


