
Onze verbondenheid met God en met elkaar kunnen we als gemeenteleden in 
de periode van 15 januari tot  29 januari laten zien tijdens de actie kerkbalans. 
Kerk-zijn, dat doen we samen. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk 
komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar 
elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte 
kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. 

Inmiddels hebben we een tijd achter ons dat versoepelingen in de coronamaat-
regelen mogelijk waren. Dat geeft hoop dat het toch nog kan. Inmiddels zien we 
opnieuw een toename van het aantal besmettingen en een onder druk staande 
zorg. Ook als kerkelijke gemeenschap hebben we een verantwoordelijkheid in de 
strijd tegen het coronavirus . Dat vraagt terughoudendheid in de contacten, het 
handhaven van de basisregels enz. Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op 
zondag in alle vrijheid weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar 
Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd 
ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Laten we dat 
met elkaar vasthouden.

Er komt ongetwijfeld een tijd dat we weer kunnen gaan opbouwen. Bij dit opnieuw 
opbouwen worden we geholpen door een aantal belangrijke randvoorwaarden. 
Tijdens de actie Kerkbalans is een begin gemaakt met een belangrijke verbouwing 
in onze kerk. Het resultaat zal niet alleen onze kerkelijke gemeente faciliteren 
bij de activiteiten maar zal ons ook in contact brengen met andere gebruikers-
groepen uit de Steenwijker samenleving. Daarnaast  wordt de opbouw van de ge-
meente ondersteund door predikant Marieke Ariesen en pastor Marijke Landlust. 
Dit duo wordt hopelijk komend jaar versterkt door vervulling van een bestaande 
vacature. Bij het opbouwen is uw steun hard nodig. Daarbij kan gedacht worden 
aan uw  inzet bij het kerkenwerk maar ook uw financiële bijdrage om  het kerken-
werk mogelijk te maken.

Op verschillende momenten hebben wij gewezen op een geruime tijd bestaand 
exploitatietekort. Door dit tekort teerden we in op de reserves. Voor komend jaar 
kunnen we een begroting presenteren met een bescheiden positief saldo. Dit re-
sultaat laat zien dat we op de goede weg zijn om uiteindelijk vanaf 2024 een 
structureel sluitende begroting te krijgen. Het laat echter ook zien dat het posi-
tieve saldo voor het belangrijkste deel het gevolg is van een vermindering van 
personele uitgaven. Met uw financiële hulp kunnen we dat niveau ook voor het 
komende jaar handhaven. Wij hopen dat we elkaar blijven vasthouden bij het ver-
der uitbouwen van een levende kerk op grond  van een financieel gezonde basis.

Houd elkaar vast! Kerk-zijn in verbondenheid
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Geef vandaag voor de kerk van morgen!



Belastingvoordeel

€150

Reguliere gift

U GEEFT

€ 150

DAT KOST U

€ 150

UW KERK KRIJGT

€ 150

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 kerke-
lijk bureau kopen.  Indien u collec-
temunten koopt en/of giften geeft 
mag u deze bij uw belastingaangifte 
aftrekken. Dit mag per 1 januari 2021 
alleen nog wanneer u collectemunten 
en/of giften per bank heeft betaald. 
Contante betalingen met een gete-
kende kwitantie is dus geen wettig 

bewijs meer van aankoop.  De collec-
temunten zijn te verkrijgen op maan-
dagmorgen van 10.00 - 11.00 uur.

U kunt hiervoor terecht bij mevrouw 
Coby Soeren de beheerder van De 
Klincke of op de 1e donderdag van 
de maand, van 19.00 - 20.00 uur en tij-
dens de normale openingstijden van 
het kerkelijk bureau.

UW KERK KRIJGT

€ 259

BELASTINGDIENST

Periodieke gift

U GEEFT

€ 259

DAT KOST U

€ 150 €109

€259

Kerkbalans 15 januari tot 29 januari

Giften

Begroting

Begroting  2021   2022

Baten                                                         
Vrijwillige bijdragen en giften  €  314.700  €   321.700   
Inkomsten uit bezittingen  €   73.300  €     67.900
Fondsen en door te zenden giften  €     2.000  €       1.100
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €     0  € 17.300
Opbrengsten uit rente, dividenden en  €     0 -  €       100
beleggingen  

Totaal  €   390.000  €   407.900

Lasten
Pastoraat  €   211.300  €   158.200
Salarissen en vergoedingen  €     52.100  €     41.200
Kosten kerkelijke activiteiten  €    29.400  €     22.800
Onderhoud kerk en gebouwen  €   114.300  € 116.700
Kosten beheer, admin  €     29.100  €    33.000
Bankkosten  €       1.900  €      2.200
Af te dragen giften  €       2.000  €      1.100
Verplichtingen aan organen  €     19.900  €    21.800
Incidentele Baten/Lasten - €      3.200 -  €      0

Totaal  €   456.800  €  397.000

Lasten  €   456.800  €   397.000
Baten  €   390.000  €   407.900

TEKORT  €     66.800     positief saldo €    10.900


