
ACTIE KERKBALANS UITLEG 

 
 
 
 
HOE KUNT U MEEDOEN? 
Er zijn verschillende manieren waarop u uw toezegging kunt doen en hoe u kunt betalen. 
LET OP: ook als u alle betalingen al geregeld heeft is de jaarlijkse Toezegging belangrijk! 
Als deze niet in het systeem staat dan kan uw betaling NIET aan Kerkbalans worden 
gekoppeld. 
 
U ontvangt Kerkbalans via een loper die aan de deur komt? 
Op het formulier is wellicht het toegezegde bedrag van vorig jaar en uw IBAN afgedrukt. U 
kunt ook een ander bedrag toezeggen. Controleer uw IBAN of vul eventueel het juiste 
IBAN in op de daarvoor bestemde plaats. 
 
Eerste (of enige) betaling via acceptgiro  (LET OP: 2023 is laatste jaar via acceptgiro!) 
Geef aan welk bedrag u toezegt en als u het totaalbedrag verdeelt over het jaar, dan vult 
u de betaalmaanden in. Als u al direct de (eerste) betaling wilt doen, dan kunt u de 
aangehechte acceptgiro daarvoor gebruiken. Die stuurt u zelf naar uw bank! Vergeet uw 
handtekening niet. Voor eventuele andere termijnen moet u zelf de betaling inplannen 
via uw bank!  
 
Zelf overmaken U kunt ervoor kiezen om zelf de betaling(en) in te plannen bij uw bank. 
Kies dan op het formulier “Overig.” als betaalwijze. Gebruik dan alstublieft het hierboven 
vermelde IBAN en het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat. 
 
Automatische incasso U kiest op het formulier Automatische incasso als betaalwijze. Deze 
blijft tot wederopzegging geldig voor Kerkbalans, maar ieder jaar krijgt u een uitnodiging. 
Alleen de eerste keer en als uw IBAN wijzigt, dient u het formulier ondertekend te 
retourneren. Wij incasseren de door u toegezegde termijnbetaling in de aangegeven 
maand(en) op de 25ste. U herkent deze betalingen aan ons Incassant-ID: 
NL71ZZZ302584821250. Voor Kerkbalans loopt het jaar van februari t/m januari. 
NB: Als u nog een automatisch betaling heeft lopen: stopzetten! 
 
iDeal betaling(en) U kunt aangeven in welke maanden u een e-mail wenst te ontvangen 
waarmee u een iDeal betaling kunt starten. Vul uw e-mailadres in! 
 
Als u volgend jaar Kerkbalans liever via internet wilt afhandelen, zet dan een kruisje 
achter Kerkbalans en vul dan WEL uw e-mail adres in.  

Als GEEN e-mailadres wordt ingevuld en GEEN kruisje bij Kerkbalans wordt gezet, dan 
komt er volgend jaar weer een loper bij u langs. 
Formulier retourneren 
Het ingevulde en ondertekende formulier doet u in de retourenvelop die u dichtmaakt. 
Op de envelop schrijft u uw postcode en huisnummer. Op de lege, dichte retourenvelop 
schrijft u uw postcode en huisnummer. De loper krijgt dus dichte enveloppen retour! 
Maar hij of zij moet wel kunnen zien welke enveloppen retour gekomen zijn. Eventueel 
kunt u de retourenvelop ook met de post terug sturen: Kerkelijk Bureau, Nieuwe Hoven 
141, 4205 BC  GORINCHEM. Dan is een postzegel nodig! 
 

Kerkbalans via internet 
U kunt het internetformulier gebruiken. Ga naar: 
www.pkngorinchem.nl/actie-kerkbalans . Als u daar de aanwijzingen 
volgt kunt u uw gegevens doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. U plant 
bij uw bank alle betaalmomenten zelf in. Automatische incasso kunt u 
hier niet kiezen. Op de lege, dichte retourenvelop schrijft u uw postcode 
en huisnummer en “INTERNET”. 
Op het Kerkelijk Bureau wordt uw toezegging in de administratie 
verwerkt. Volgend jaar krijgt u dan via e-mail het verzoek binnen om via 

een link uw gegevens voor dat jaar in te vullen. Er komt dan géén gemeentelid meer bij u 
aan huis. Als uw emailadres gewijzigd moet worden, kunt u dat via het Kerkelijk Bureau 
regelen: kerkbalans@pggmail.nl . 
 
KERKBALANS EN DE BELASTINGDIENST, extra aftrekbaar!   
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Standaard is: “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.”  
Er is tegenwoordig een aantrekkelijk alternatief: 

Periodieke gift: Sinds 2014 is het mogelijk om zonder notaris een “periodieke gift in 
geld” te doen door dit in een schriftelijke overeenkomst met de kerk vast te leggen 
als u dat minimaal voor 5 jaar doet. Daarvoor kunt u een voor-ingevuld formulier en 
uitleg aanvragen bij het Kerkelijk Bureau.  
U heeft dan géén drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Belastingdienst bij 
“Periodieke giften”. 
Als u dit vorig jaar al geregeld heeft, krijgt u jaarlijks een apart bericht over 
Kerkbalans van ons! Er komt geen loper bij u langs. 

Testament  
Als u een testament opmaakt, wilt u dan ook aan de kerk denken? Uw notaris kan u 
meer vertellen. Zie ook: https://www.pkngorinchem.nl/gift-in-geld/ 

Wij rekenen op U. Alvast hartelijk dank!  

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Gorinchem. 

Voor Kerkbalans gebruiken we één rekeningnummer voor de gehele Protestantse 
Gemeente Gorinchem, namelijk: 
NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gorinchem inzake VB 
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