Protestantse gemeente
te Heerhugowaard

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Vanaf 16 januari a.s. komt een vrijwilliger bij u om een envelop met het logo van Actie Kerkbalans
2021 aan te reiken. In de envelop zit een brief van het College van Kerkrentmeesters (CvK) waarin u
wordt uitgenodigd uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage te geven.
Naast de brief ontvangt u een folder over hoe de kerk van waarde blijft voor u en de samenleving. De
kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie van de lokale en/of centrale overheid. Om te kunnen
bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden.
Tenslotte treft u het formulier ‘Toezegging kerkelijke bijdrage’ aan. De meesten van u kunnen dit
formulier wel dromen. Daarop zijn, indien bekend, de gegevens van het voorgaande kalenderjaar al
ingevuld. U hoeft alleen eventuele wijzigingen aan te geven.
Binnen twee weken zal de vrijwilliger opnieuw bij u aanbellen om de envelop met het
toezeggingsformulier van u in ontvangst te nemen.
Tot zover de al jaren gebruikelijke wijze van werken.
In de november-editie van ‘Op Weg’ gaven we al aan dat we nu nog kunnen beschikken over
voldoende vrijwilligers die de enveloppen willen rondbrengen, doch dat dit in de volgende jaren
wellicht steeds lastiger zal worden. Daarbij komt dat we ons nu midden in de COVID-19 crisis
bevinden en we de contactmomenten willen minimaliseren.
Een reden voor het CvK om na te denken over het digitaliseren van de toezeggingen, een instrument
dat de landelijke Protestantse Kerk al enige tijd ter beschikking stelt.
We zijn in 2020 gestart met een pilot en hebben geconstateerd dat deze werkwijze veel minder
administratieve werkzaamheden van ons vergt.
Het resultaat is dusdanig positief uitgevallen dat we hebben besloten om alle gemeenteleden vanaf
2021 in de gelegenheid te stellen digitaal hun toezeggingsformulier in te dienen.
Dit is echter niet verplicht!
Als u vanaf 2021 gebruik wilt maken van het digitaal toezeggen dan kunt u dit doen door uiterlijk
20 december aanstaande een e-mail te zenden naar cvkakbpghhw@gmail.com
In de e-mail graag vermelden:
• dat u vanaf 2021 digitaal wilt toezeggen aan de Actie Kerkbalans
• uw naam en huisadres
• het mailadres waar u berichten van de kerk wilt ontvangen.
U krijgt dan in de loop van januari 2021 een e-mail van het CvK, waarin u wordt uitgenodigd om het
digitale toezeggingsformulier voor de Actie Kerkbalans 2021 in te vullen. Dit formulier kunt u dan
openen door de ‘link’ aan te klikken in genoemde e-mail. U komt dan in de webshop van het CvK, dat
u wellicht al kent van het overmaken van uw collectegeld.
Het digitale formulier ‘Actie Kerkbalans 2021’ dient u volledig in te vullen, dus ook als er wat betreft
de termijnen en de betaalwijze niets wijzigt ten opzichte van het jaar 2020. Het formulier wordt,

nadat u op ‘bevestigen’ hebt geklikt, automatisch doorgesluisd naar het Ledenregistratie systeem
van de Protestantse Kerk en daar verwerkt. Wij hoeven uw toezegging op deze manier niet meer
handmatig te verwerken. U zult begrijpen dat dit veel menskracht en tijd scheelt.
De eerdergenoemde brief van het CvK en de folder zullen u ook ter beschikking worden gesteld.
Bij vragen kunt u een van ons bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters
Gerard Alders
cvkpennpghhw@gmail.com
06 814 41 248
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