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Geacht gemeentelid, 
 
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust 
zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken. De plek waar u 
kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor 
elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. 
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet 
wél onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, 
de verlichting, maar ook het pastorale werk – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren 
open te houden en de kerkgemeenschap vitaal. 
 
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We 
houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds 
vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, kan het juist de kerk zijn die verbindt.   
 
Willen we de kerk niet alleen vandaag maar ook voor morgen behouden dan doen we een dringend 
beroep op u voor een financiële bijdrage in 2021 en, als het kan, ook de jaren daarna. 
 
De Protestantse gemeente te Heerhugowaard is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Daarom mag u de jaarlijkse bijdrage opnemen onder ‘Giften’ bij uw opgave Inkomstenbelasting.  
Uw bijdrage valt onder de categorie ‘Gewone gift’ en is aftrekbaar onder aftrek van 1% van uw 
drempelinkomen (uw gezamenlijk inkomen onder aftrek van kosten eigen woning). 
Als u van plan bent om jaarlijks een bijdrage te verstrekken aan onze kerk, dan is het wellicht een 
optie om dit vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en onze kerkelijke gemeente.  
U kunt dan, zonder aftrek van 1% van uw drempelinkomen, bij de Aangifte Inkomstenbelasting uw 
jaarlijkse bijdrage aftrekken onder de voorwaarde dat de bijdrage periodiek is (minimaal voor een 
periode van vijf jaar). Als u van de regeling voor periodieke giften gebruik wilt maken dan kunt u dat 
kenbaar maken door een e-mail te zenden naar: spolspghhw@ziggo.nl  
 

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 
Protestantse gemeente te Heerhugowaard 
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