
Diaconie en ZWO  

In de begroting zijn de ontvangsten 
en uitgaven van de diaconie en de 
ZWO niet opgenomen. De diaconie 
en de ZWO commissie doen ook 
komend jaar een beroep op u via de 
daarvoor bestemde collecten tijdens 
de kerkdiensten.  

Diaconie: NL03INGB0000445293 

ZWO: NL55INGB0003418571 

Kerkblad 

Bent u nog niet geabonneerd op ons 
kerkblad de Schakel, mail dan naar 
abonnement_bk@pknpapendrecht.nl 

Appostel app 

Heeft u zich al aangemeld voor de 
appostel app? 
appostel_bk@pknpapendrecht.nl, 
meer info op onze website 

Rekening Actie Kerkbalans 

NL21RABO0373727097 ten name 
van Hervormde Gemeente 
Bethlehemkerk te Papendrecht. 

Informatie Actie 
Kerkbalans 

Voor vragen over de Actie 
Kerkbalans kunt u contact opnemen 

met ons Kerkelijk Bureau (maandag 
middag geopend):   078 - 

6426975 of   

kb.financieel.bk@gmail.com.  

https://pknpapendrecht.nl/

debethlehemkerk/ 

Belastingaftrek 

U kunt giften, zoals de actie Kerkbalans 
en collectebonnen, aftrekken in uw 
aangifte inkomstenbelasting; wel is er een 
drempelbedrag en een maximumbedrag. 
Deze zijn 1% (of minimaal € 60) en 10% 
van uw inkomen. 

Ook kunt u een schenkingsovereenkomst 
voor de duur van 5 jaar overwegen; deze 
schenking is volledig aftrekbaar zonder 
minimum- en maximumbedrag. Het 
RSIN nummer van de Bethlehemkerk is 
824.554.346. 

 

 

 

 

Legaten 

U kunt ook overwegen de Bethlehemkerk 
in uw testament op te nemen; let hierbij 
wel op de juiste tenaamstelling: 
Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te 
Papendrecht.  

Mocht u hier informatie over willen kunt 
u contact opnemen met ons Kerkelijk 
Bureau:  078 - 6426975 of    
kb.financieel.bk@gmail.com 

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor 
ontelbaar veel gelovigen van grote 
betekenis. In de kerk ontmoeten we 
God en elkaar. Het is een plek waar 
we tot rust komen, naar elkaar omzien 
en samen God zoeken. 

Een waardevol moment in de week 
waarop we ons geloof én het leven 
met elkaar delen. 

Gister, vandaag en morgen. Kerken 
willen ook in de toekomst van 
betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. 
Kerkleden willen gastvrij en 
uitnodigend zijn voor jonge mensen 
die hun leven nog voor zich hebben, 
en voor hen die God nog niet kennen. 
Kerk-zijn kost geld en daar is uw 
steun bij nodig.  

Wilt u ook dat de kerk kan blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat? 

 



Wat is een goed bedrag om te 

geven?  

Wij hebben als kerk komend jaar 

ongeveer € 300.000 nodig aan 

opbrengsten. Wij verwachten ongeveer   

€ 200.000 aan opbrengsten door middel 

van de Actie Kerkbalans. Wij vragen 

geen vast bedrag per lid of gezin, maar 

de hoogte van de bijdrage wordt 

overgelaten aan uzelf. Iedereen (!) wordt 

gevraagd bij te dragen naar 

betrokkenheid en draagkracht. Hierdoor 

is het lastig om harde richtlijnen te 

geven. Wel is het streven om 

gezamenlijk het gewenste bedrag op te 

halen. Als leidraad voor de bepaling van 

uw bijdrage willen wij u een paar 

richtlijnen geven:  

 Geef wat u kunt missen als het netto 

inkomen minder is dan  

€ 1.000 per maand; 

 Geef 1% van het netto inkomen als 

dat tussen de € 1.000 en € 2.000 per 

maand is ( =  max. € 20 per maand);  

 Geef 1,5% van het netto inkomen 

als dat tussen de € 2.000 en € 3.000 

per maand is;  

 Indien uw netto inkomen hoger is 

dan € 3.000, geef dan 2%. 

 

Weet u dat 71% van de totale opbrengst 

van de actie kerkbalans afgelopen jaar 

wordt gegeven door leden ouder dan 60 

jaar en dat dit neerkomt op bijna € 

152.000? 

Wat doen we zoal in de 

Bethlehemkerk? 

Kerkdiensten 

 Iedere zondagochtend kerkdiensten, 
zowel in de kerk als via een live 
stream verbinding.  

 Rouw-, trouw- en doopdiensten 

 Muziek met piano, orgel en / of 
voorzang 

 

Ontmoetingen 

 Veel verschillende groeigroepen 

 Koffiedrinken uit de kerk 

 Samen Sterk activiteiten  

 Vorming en toerusting op basis van 
een jaarvullend programma 

 

Pastoraat 

 Huisbezoeken 

 Rouwverwerking  
 

Diaconaat 

 Activiteiten voor ouderen 

 Inzet als schuldhulpmaatje 

 Verzorgen van een Kerstmiddag 

 Inzamelen voor de voedselbank 
 

Jeugdwerk  

 Jeugdkerk Paks 

 Kindernevendienst en crèche 

 Clubwerk (geschakeld met  de 
Morgenster) 

 Kinderkoor “BK-kids” 
 
En daarnaast verspreiden we veel 
informatie via de Schakel, de website 
en de appostel app. 

Weet u dat….? 

 De kerk geen overheidssubsidie  

ontvangt voor het werk in en buiten 

de gemeente? 

 Met de opbrengst van de actie  

kerkbalans onder andere de betaalde 

kracten van de kerk en het onderhoud 

betaald worden?  

 De kerk ook als gevolg van corona  

opbrengsten mist. De bazaar hebben 

we niet kunnen houden en er is 

nauwelijks sprake van  zaalverhuur.  

We hopen dat gedurende 2022  alles 

weer terug naar het oude mag gaan. 

 

Samenvatting begroting 2022  


