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Geacht gemeentelid, 
 
Januari is Kerkbalansmaand. Waarom zou u eigenlijk willen ‘geven om’ de kerk van morgen? ‘Geven 
om’ in de dubbele betekenis van het woord: enerzijds ‘houden van’ maar anderzijds ook 
‘ondersteunen’, ofwel doneren opdat de kerk, onze geloofsgemeenschap in Heerhugowaard, door 
kan blijven gaan.  
Daarvoor is het nodig dat onze kerk betekenis voor u, een plekje in uw hart heeft en dat u ook 
daarom het de moeite waard vindt om haar - samen met anderen - in stand te houden.  
 
Mensen zijn de levende bouwstenen van de kerk. Het gaat allereerst om dienstbaarheid aan de 
samenleving om ons heen. Dat betekent vaak en laagdrempelig open zijn voor mensen die voor 
kortere of langere tijd spiritueel of levensbeschouwelijk een onderdak zoeken. Een luisterend oor 
bieden aan mensen die hun verhaal kwijt willen. Niet alleen de liefde op zondag prediken, maar deze 
alle dagen in praktijk brengen door mensen die kwetsbaar zijn het gevoel te geven dat ze de moeite 
waard zijn en gewaardeerd worden om wie ze zijn. Omzien naar zieken of mensen die het om andere 
redenen moeilijk in het leven hebben en op zoek zijn naar zingeving. Een plek bieden waar onze 
dierbare overledenen voortleven omdat ze in de kerk herdacht en nog steeds genoemd worden. 
Gelegenheid bieden om met elkaar in gesprek te gaan over geloofs- en levensvragen. In gesprek 
blijven met onze naasten bij andere kerken en levensbeschouwingen.  
Zo willen we samen kerk zijn, kerk nu en kerk morgen. Om dit te realiseren vergt niet alleen innerlijke 
kracht en veel inzet van vrijwilligers maar ook financiële steun. Mogen we (weer) op u rekenen? 
 
Uw kerk, 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 wellicht een optie 
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, 
namens het College van Kerkrentmeesters 
Protestantse gemeente te Heerhugowaard 
Gerard Alders, penningmeester 
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