
 

 

Kerkbalans 2019 

De actie Kerkbalans 2019 is weer van start gegaan. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je 

kerk’. Tussen 9 en 15 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een 

huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan 

al onze parochianen van 18 jaar en ouder om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we 

kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de basis voor onze geloofsgemeenschap. 

We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 

belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.  

Periodieke giften: wat is mogelijk? 

Schenken aan de parochie: hoe werkt dat en wat zijn de mogelijkheden, ook qua belastingvoordeel? 

Voor de Actie Kerkbalans reikt het Aartsbisdom Utrecht een overzicht aan de parochies aan. 

Parochies beschikken over de zogeheten ‘ANBI-status’. Wie een periodieke gift doet aan een ANBI 

(een Algemeen nut beogende instelling), kan dat bedrag in zijn geheel aftrekken van de 

inkomstenbelasting. Dat betekent concreet dat u een hoger bedrag kunt schenken terwijl u netto 

hetzelfde uitgeeft! Sinds 1 januari 2014 is voor zulke giften geen notariële akte meer vereist. Ook bij 

andere vormen van geven is belastingaftrek mogelijk. (Klik hier voor meer informatie) 

 Om een voorbeeld formulier te downloaden klik hier. Wanneer u gebruik wilt maken van deze 

overeenkomst geeft dit dan aan in uw antwoordformulier van de kerkbalans met het gewenste 

kerkbijdrage bedrag, tezamen met de gewenste wijze van betalen. Hierbij hanteren we wel een 

minimum bijdrage van €175,- per jaar i.v.m. de extra werkzaamheden die er mee gemoeid gaan. U 

ontvangt dan over een paar weken van mij een voor-ingevuld formulier. 

Vul uw antwoordformulier en doe deze aan ons toekomen via uw wijkvertegenwoordiger of 

deponeer deze in de brievenbus van ons parochiecentrum. Woont buiten onze parochie stuur dan 

uw envelop op naar Heilig Hart kerk, posthoornweg 6 8152 AZ Lemelerveld.  

Mogen we op uw steun rekenen dit jaar? 

Penningmeester  Leo Broeks 

 

Hierbij nog een aantal YouTube filmpjes over actie Kerkbalans. 

 Mijn kerk in balans 

 De gemeenschap 

 De boodschap 

 De doop 

 Het gebouw 

Hieronder vindt nog een financieel overzicht over het jaar 2016. Graag zien we uw bijdrage, in 

wat voor vorm dan ook, tegemoet! 

http://www.parochielemelerveld.nl/download/Periodieke%20giften%20uitleg%20Bisdom.pdf
http://www.parochielemelerveld.nl/download/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lidLtQfzSwE
https://www.youtube.com/watch?v=lidLtQfzSwE
https://www.youtube.com/watch?v=ml9CxQRNk9s
https://www.youtube.com/watch?v=lidLtQfzSwE
https://youtu.be/mHHYS5i7d2o


 

 


