
Giften en periodieke giften

Uw gezamenlijke bijdragen aan Kerkbalans en andere ANBI-instellingen 
zijn pas aftrekbaar vanaf 1% van het verzamelinkomen. Bij een 
periodieke gift geldt die drempel niet. Als u een deel van dit voordeel 
toevoegt aan uw kerkelijke gift hebben we hier beiden voordeel van. 
Op onze website (https://de8hoek.nl/periodieke-giften) vindt u meer 
informatie. Ook kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Johan Slappendel  T: 033 - 277 24 00
De Maatjeshof 11, Scherpenzeel  E: bijdragen@de8hoek.nl

IBAN: NL10 ABNA 0447 1008 31
t.n.v. Protestantse gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel

Protestantse gemeente ‘De Achthoek’ wil een levende, open, 

gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn,

waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen

en vertegenwoordigen

van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof 

willen verdiepen en vieren.

De kerk is voor iedereen. Voor jong 
en oud. Voor wie regelmatig komt 
en voor wie af en toe aanschuift. 
Voor wie zoekende is en voor wie 
al jarenlang gelooft. God kent je 
zoals je bent en in Zijn huis ben je 
altijd welkom.

Geef
vandaag
voor
de kerk
van
morgen



In de kerk kun je elke week even 
pauze nemen. Uitstijgen boven 
de drukte van de dag. Tijd vinden 
om te bidden voor alles wat je 
bezighoudt. Aangeraakt worden 
door God en je geloof met anderen 
delen.

Onlangs las ik een boek met de titel 'De keuze'. Aan de hand van een 
waargebeurd verhaal wordt de lezer de spiegel voorgehouden dat we 
altijd een keus hebben. En dat geldt ook voor ons als 'Achthoekers', 
als het gaat om onze gemeente te blijven steunen. Ook als het voor 
langere tijd wat moeilijker is om elkaar te ontmoeten.

Veel kerkelijke organisaties maken zich zorgen over de betrokkenheid 
van gemeenteleden bij hun kerk, juist nu het virus ons probeert uit 
elkaar te drijven. Maar gelukkig hebben we ook daarbij een keus. 

Vele vrijwilligers dragen op talloze vlakken hun steentje bij om de 
verbinding met elkaar als gemeenteleden te blijven behouden. Of 
het nu bijvoorbeeld gaat om de 'videogroep' die de uitzending van de 
kerkdienst verzorgt of zij die de bloemen voor dankdag rondbrengen, 
alle activiteiten die hiertoe bijdragen zijn welkom.

Echter activiteiten brengen vaak ook kosten met zich mee, en die zijn 
voor rekening van ons samen. Daarom beveel ik de Actie Kerkbalans 
van harte bij u aan, omdat u daarmee ook die ander die de verbinding 
zo hard nodig heeft, ondersteunt. 

Kiest u ook voor 'Samen Achthoek' zijn?

We hebben 'altijd' een keus

De slogan van Actie Kerkbalans 2022 is: Geef vandaag voor de kerk 
van morgen. Het gaat hierbij om het ‘doorgeven’ van de kerk aan 
de volgende generatie. Als leden van De Achthoek maakt u met 
uw bijdrage het werk van onze gemeente mogelijk. Daar zijn we u 
dankbaar voor, want onze gemeente kan niet zonder uw gift.

Kijk eens naar ons nieuwe beeldmerk, samen geloven, samen leven 
en samen zijn. Alleen samen kunnen we onze kerk aantrekkelijk 
houden voor iedereen. Daar willen we inhoud aan geven en dat 
vinden we belangrijk.

In 2021 was uw gezamenlijke toezegging voor de Actie Kerkbalans 
ruim € 162.000,--. Dit geld is hard nodig om samen kerk te zijn en 
stappen te ondernemen om onze kerk fris en levendig te houden.

Nu u op het punt staat om uw bijdrage voor dit jaar te bepalen, 
vraag ik u goed na te denken over de hoogte van uw gift. 

Geef aan uw kerk wat u kunt missen. Zo behouden we samen wat 
waardevol is. 

We zien uw antwoordformulier met vertrouwen tegemoet.

Samen werken aan de kerk van morgen

Kerk zijn we samen. We kijken 
naar elkaar om en zorgen voor 
elkaar. Even die bemoedigende 
schouderklop, dat luisterende oor 
en een helpende hand wanneer 
dat nodig is, dat is het kloppende 
hart van kerk-zijn.


