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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 maxi-

maal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. 

Als uw gift buiten bovenstaande criteria vallen, 

kunt u, de gift alsnog aftrekken via de 

“overeenkomst periodieke gift’’ van de belasting-

dienst.  Ga daarvoor naar de site van 

de belastingdienst.nl en kies dan als zoekop-

dracht 'periodieke giften'.   

 
 
 

 

 

Actie Kerkbalans 2019 

Hervormde gemeente  

Hagestein  - Hoef en Haag 



Wat is de kerk mij waard? 

In heel Nederland staan de kerkdeuren open voor 

iedereen, om zo het Evangelie te kunnen verkondi-

gen. De kerken dragen daarmee de zorg voor de me-

demens uit, dichtbij en ver weg. Voor het uitvoeren 

van deze taak zijn mensen en gebouwen nodig. 

 

Wij willen iedereen van 18 jaar en ouder hartelijk 

oproepen de Hervormde Gemeente te steunen door 

middel van een bijdrage aan de actie Kerkbalans. 

Uw/jouw gift wordt onder andere gebruikt voor het 

pastorale werk: de aandacht en zorg voor jong en 

oud; oog voor mensen in nood, zoals bij ziekte en 

overlijden; maar ook bij vreugdevolle momenten zo-

als geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt hij ge-

bruikt voor het onderhoud van de monumentale 

kerk, het kerkelijk centrum, en de pastorie. U maakt 

daarmee ook de zondagse kerkdiensten mogelijk, en 

de zondagsschool, de vakantiebijbelweek, de school-

catechese, enz.   

Het geld dat wordt opgehaald met de Actie Kerkba-

lans komt voor 100% ten goede aan de lokale Her-

vormde Gemeente Hagestein - Hoef en Haag. Dit 

alles onder het motto “Wat is de kerk mij waard?’’   

 

Begroting 2019 

Hiernaast ziet u de begroting van 2019. Zoals u ziet 

maakt de Actie Kerkbalans een belangrijk deel uit 

van onze inkomsten. Daarnaast zijn we afhankelijk 

van giften en  diverse acties. Ook dit jaar mogen we 

dankbaar zijn voor een sluitende begroting. De uitga-

ven bestaan met name uit pastoraat;  zorg voor jong 

en oud is  dan ook één van de belangrijkste functies 

Actie Kerkbalans 2019 

Steun onze actie Kerkbalans, zodat het 

belangrijke werk van de Hagesteinse 

kerk kan doorgaan, en we ons mooie 

en karakteristieke kerkgebouw in 

stand kunnen houden.  

 

Bij deze folder treft u een formulier aan waarop inge-

vuld kan worden  wat u wilt bijdragen, en in welke ter-

mijnen u dit wilt doen. Onze voorkeur gaat uit naar 

overmaken via de bank, maar als u/jij het liever anders 

doet, is dat natuurlijk prima. Dit formulier komen 

wij eind januari of begin februari weer bij u 

ophalen. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze 

brief, kunt u contact opnemen met één van onderstaan-

de kerkrentmeesters. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het College van Kerkrentmeesters  
Hervormde Gemeente Hagestein  - Hoef en Haag, 
 

R. van de Water, voorzitter (06-20821813)   
L.J. van der Linden (06-57008363) 
W.A.C. van der Lee (06-20408406) 

 
 

Uitgaven 

Inkomsten 

van onze kerkelijke gemeente.  Dit jaar wordt begonnen 

met het herinrichten van de kerktuin. Hiervoor is een be-

drag begroot.  In het nieuwe ontwerp is meer plek gecre-

ëerd voor ontmoeting. Het ontwerp kunt u vinden op de 

website www.hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.  

  

 


