
 

 

 

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 aan anderen. 

 

 

 

 

2022



 

 

 

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 

te steunen op een voor u fiscaal zeer voordelige manier.  

Op onze website vindt u meer informatie  over deze manier van schenken. 

Hoe betaal ik? 

Vul het toezeggingsformulier in. 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 2022. 

Dit formulier wordt weer bij u opgehaald. Bent u niet aanwezig, wilt u dan uw 

formulier tijdig (laten) bezorgen in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau. 

 

Kerkelijk Bureau, Borchgraven 5, 7051 CW Varsseveld 

T 0315- 248891   E kerk.buro@gmail.com 

 

Als u digitaal uw toezegging doet hebt u een mail gekregen met verdere 

informatie.   

Als betalen niet (helemaal) gaat? 

Wilt u bij geen of onvolledige toezegging  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. 

Zijn er vragen over het invullen van Kerkbalans. Neem dan gerust contact op met 

het Kerkelijk Bureau. Zie bovenstaand telefoonnummer en mailadres. U kunt ook 

contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters. Zie hiervoor ons 

Kerkblad “Dubbelspoor” 

Bankrekeningnummer 

Uw kerkelijke bijdrage en uw bijdrage ontwikkelingswerk kunt u overmaken naar 

onderstaande rekeningnummers. Vermeld duidelijk om welke bijdrage het gaat. 

PGV Varsseveld Kerkelijke bijdrage 2022   NL45RABO 0364800046 

PGV Varsseveld Ontwikkelingswerk 2022 NL42RABO 0364838221 



 

 

Ontwikkelingswerk 

Onze ‘eigen’ kerk staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van alle kerken in de 
wereld. Veel van die kerken zijn noodlijdend.  De bijdrage in het kader van de 
actie Kerkbalans is bestemd voor ‘onszelf’, de bijdrage voor het 
‘Ontwikkelingswerk’ is bestemd voor onze ‘naasten’. Uw bijdrage voor 
Ontwikkelingswerk wordt overgemaakt naar Kerk in Actie. Zij ondersteunen hier 
diverse projecten mee. In2021 is er door de PGV ongeveer €10.000,00 
overgemaakt door uw bijdrage aan het Ontwikkelingswerk 
 
Maakt u uw bijdrage aan ontwikkelingswerk zelf over vermeld dan bij 
omschrijving: bijdrage ontwikkelingswerk 2022 
 
Solidariteitskas 
Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot 
steun zijn. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet zelfvoorzienend 
kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een 
tijdelijk karakter. De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte 
dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk en daarmee 
verantwoordelijk bent voor elkaar. Daarnaast wordt het fonds gebruikt om 
noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te 
brengen zijn. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar 
groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, 
zoals studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de 
eigen gemeente mee te leven. 
 
Als lid van de Protestantse Kerk Nederland betalen we een bedrag per 
gemeentelid aan de Solidariteitskas. In oktober 2022 benaderen wij u per 
mail/brief voor een bijdrage van € 10,- per gemeentelid. Als u gekozen heeft voor 
automatische incasso ontvangt u daar geen verdere informatie over. 
 

 

 

 

                                                            

 

 

 



 

 

 

Begroting 2022 
Hieronder staat in samengevatte vorm een presentatie van de 
inkomsten en uitgaven voor 2022. De volledige begroting is in te 
zien op het Kerkelijk Bureau 

 
 

 

 

Toelichting bij de begroting 2022: 

Nadat we voor het jaar 2021 een begroting hebben gepresenteerd 
waaruit een klein tekort bleek van afgerond € 3.000, is er nu een 
begroting gepresenteerd en goedgekeurd met een tekort van 
afgerond € 27.000. Enerzijds proberen we de uitgaven in de hand 
te houden, anderzijds willen we er toch ook voor zorgen dat onze 
kerkgemeenschap levend blijft door te blijven investeren in met 
name het pastoraat en kerkelijk werkers. De verwachting is dat de 
komende jaren de tekorten zullen blijven oplopen. Ondanks het 
begrootte tekort zal er geen sprake zijn van het teruglopen van 
liquide middelen door de aflossingen die we van Stichting Borchuus 
en Stichting DAK mogen ontvangen (dit ondanks de coronacrisis).  
De inkomsten zijn lager begroot als gevolg van de teruglopende 
kerkelijke bijdragen als gevolg van de daling van het aantal leden 
en de lagere rente-inkomsten als gevolg van de marktrente-
ontwikkelingen. Echter de uitgaven blijven stijgen.  Dit wordt met 
name veroorzaakt door een stijging van de salariskosten van het 
pastoraat en hogere kosten van de onroerende goederen. De 
stijging van de salariskosten is een gevolg van de cao-verhogingen 
van de afgelopen jaren. De toename van de kosten van de 
onroerende zaken vindt zijn oorsprong in het vanaf 2022 verplicht 
uitbesteden van het beheer van de landbouwgronden.  
Helpt u mee om onze inkomsten zoveel mogelijk op peil te 
houden? 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
 
Bert Rijnberk, voorzitter 
Tom Hoogenboom, penningmeester 
 

50%

22%

13%

2%
6%

7%

Uitgaven   € 424.200,- (2021 € 410.300)     

Pastoraat € € 210.800 (2021 € 202.800)

Onroerende zaken en inventaris € 
94.100 (2021 € 84.500)
Personeel en vrijwilligers € 53.900 
(2021 € 54.600)
Kosten beheer en administratie € 
10.900 (2021 € 10.400)
Afdracht PKN € 26.000 (2021 € 26.300)

Kerk.activiteiten, blad en overige € 
28.500 (2021 € 31.600)


