Ontwikkelingswerk.

Onze ‘eigen’ kerk staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van alle kerken in de
wereld. Veel van die kerken zijn noodlijdend. Zoals de bijdrage in het kader van
de actie Kerkbalans bestemd is voor ‘onszelf’, zijn de bijdragen voor het
Ontwikkelingswerk Kerk in Actie bestemd voor ‘onze naasten’.
Het ingevulde toezegging formulier wordt uiterlijk zaterdag weer bij u opgehaald.
Bent u niet aanwezig, wilt u dan uw formulier tijdig (laten) bezorgen op het
Kerkelijk Bureau.
Kerkelijk Bureau, Borchgraven 5, 7051CW Varsseveld
T 0315-248891

E kerkbalanspgv@gmail.com

Geopend ma. en di. van 09.30 – 12.00 uur
Zijn er vragen of opmerkingen? Noteer ze achterop het formulier of verzend het
per mail.
Wilt u nadere uitleg? Neem dan gerust contact op met het Kerkelijk Bureau via
bovenstaand telefoonnummer of email adres. Zie daarvoor ons Kerkblad
"Dubbelspoor".
PGV Varsseveld Kerkelijke bijdrage 2019 NL45 RABO 0364800046
PGV Varsseveld Ontwikkelingswerk 2019 NL42 RABO 0364838021

Digitale versie Kerkbalans
Vanaf 2020 hebt u de keuze om uw toezegging digitaal op te sturen’ of via de
bekende formulieren die bij u worden afgegeven. Voor deelname aan onze
digitale versie van “Kerkbalans” kunt u zich opgeven via ons algemene mailadres
kerkbalanspgv@gmail.com. Als u zich heeft aangemeld vòòr 1 januari 2021 dan
kunt u het daaropvolgende jaar deelnemen aan de digitale toezegging. U ontvangt
van ons dan per mail een bevestiging en een toegangscodes voor het systeem op
onze site.
Hoe betaal ik?
Vul het toezeggingformulier in. (Echt)paren bepalen elk afzonderlijk hun bijdrage
en samen wordt dat één toezegging. Betaal bij voorkeur op de aangegeven manier
via automatische incasso, dat is voor iedereen het eenvoudigst. Maakt u het
bedrag liever zelf over? Betaal dan het gehele bedrag voor 1 december 2020
Als betalen niet (helemaal) gaat?
Wilt u bij geen of onvolledige toezegging (= minder dan de minimale bijdrage)
een toelichting op de achterzijde van het formulier vermelden? Dan wordt u over
deze toezegging niet meer benaderd. Alle opmerkingen worden uiteraard zeer
vertrouwelijk behandeld.
Fiscaal voordelig schenken van uw kerkelijke bijdrage.
Wellicht schenkt u nu al jaarlijks een bedrag aan de PGV via uw kerkelijke
bijdrage. Dat is mooi, maar u zou ook kunnen overwegen om de PGV structureel
periodiek te steunen op een voor u fiscaal zeer voordelige manier.
Op onze website vindt u meer informatie.

Over 2020 houden we rekening met een overschot van € 1.302 (2019 € 4.768) Er
is sprake van een daling van de inkomsten van € 19.500 ten opzichte van de
begroting 2019 als gevolg van lagere inkomsten uit verhuur (o.a. afstoting van een
pastorie) en de afname van de kerkelijke bijdrage als gevolg van de daling van het
aantal gemeenteleden. Door verlaging van de kosten met € 16.000 kunnen wij nog
steeds er voor zorgen dat er een overschot is. Dit betreft met name de lagere
huisvestingskosten. Omdat er sprake is van een overschot in de voorziening voor
onderhoud is de toevoeging verlaagd naar € 30.000 (dit was € 40.000). Door
wijziging in de bezetting van het pastoraat zijn deze kosten verlaagd met € 8.300.
Daarentegen was het over 2019 nog mogelijk de kosten van de cantor-organist
deels uit een fonds te bestrijden. Als gevolg van andere boekhoudregels is dat niet
meer mogelijk, waardoor de kosten van personeel stijgen.
Uit de begroting van de inkomsten blijkt dat wij voor 60% afhankelijk zijn van de
vrijwillige bijdragen van onze gemeenteleden. Voor 2020 willen wij weer een
beroep op u doen door ons te steunen en uw bijdrage te continueren. Meer mag
natuurlijk ook.
Helpt u mee om onze inkomsten en uitgaven in balans te houden?
Bedankt!
Namens het College van kerkrentmeesters,
Bert Rijnberk, voorzitter
Tom Hoogenboom, penningmeester

DANKZIJ UW BIJDRAGE KAN DE KERK VOORTBESTAAN
Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen
Een plek om te vieren en te geloven
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap zijn
en geven

om en aan anderen.
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