
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[bijlage] 
 

Aan wat voor giftbedrag kan ik denken? 

Giften voor de actie Kerkbalans zijn allereerst een vrijwillige bijdrage. We zijn dankbaar 
voor iedere gift. Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn 
lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen maar hoe weet je nu wat ‘normaal’ is? We 
proberen in dit overzicht enige helderheid te geven over waar u/jij aan kunt denken als 
het gaat om het bepalen van het giftbedrag voor dit jaar. Belangrijkste is dat iedereen zo 
mogelijk een bijdrage geeft om te laten zien dat u/je geeft om de kerk. 

 

 

Vaak wordt uitgegaan van 1-2% van het netto 
inkomen (per maand) bij een modaal tot hoger 
inkomen. Maar als u/jij minder of veel minder 
inkomen hebt is dit niet reëel. Onderstaand wat 
nadere toelichtingen. 

 

Als we inkomens noemen, dan gaat het dus over 
het netto-inkomen en bij tweeverdieners over het 
gezamenlijke  netto-inkomen. 

 

Jongeren 

Van jongeren met een klein inkomen die de kerk een 
warm hart toedragen, zouden we een bijdrage voor 
de kerk van € 5,- per maand heel fijn vinden. Je kunt 
op het formulier (of via de QR-code) aangeven dat 
we maandelijks mogen incasseren, zodat je het geld 
niet in één keer kwijt bent. 

 

Minimuminkomen 

Hebt u/heb je als éénverdiener inkomsten op 
minimumniveau of net daarboven, dan is een 
bijdrage voor de kerk tussen € 5,- en € 15,- per 
maand een prachtige bijdrage. 

Hogere inkomens 

In het geval van een hoger inkomen (alleen of 
samen) zouden we de volgende richtlijnen willen 
geven. U/je zou kunnen denken aan de volgende 
bedragen, afhankelijk van uw/jullie inkomen: 

 

€ 2.000,- per maand: € 25,- tot € 35,- per maand 
€ 2.500,- per maand: € 30,- tot € 55,- per maand 
€ 3.000,- per maand: € 35,- tot € 60,- per maand 
€ 4.000,- per maand: € 50,- tot € 65,- per maand 
€ 5.000,- per maand: € 65,- tot € 100,- per maand 

€ 6.000,- per maand: € 150,- tot € 200,- per maand 
Indien het inkomen nog hoger is, hopen we op 
een bijdrage naar draagkracht. 

 

Tenslotte 

We leven in moeilijke tijden. De energiecrisis 
raakt ook u en jou. Als uw hart het u ingeeft en u 
het geld kunt missen, dan vragen wij u/jou die 
bijdrage voort te zetten. Of mogelijk iets extra’s… 

 

We danken u en jou hartelijk voor de bijdrage, 
klein of groot! 

 

 

 

 

Geven aan Kerkbalans, hoe werkt het? 

In de envelop bij deze brief, is ook een antwoordkaart te vinden. Uw/jouw antwoord op 
Kerkbalans zal vanaf D.V. maandag 30 januari 2023 worden opgehaald. 

 
Let bij het invullen van de antwoordkaart goed op welke kant u/jij gebruikt. 
• Gebruik de voorzijde wanneer u/jij zelf de betaling regelt. Vermeld bij uw/jouw betaling het betaalnummer 

dat op de antwoordkaart te vinden is onder uw/jouw naam- en adresgegevens. 
• Machtigt u/jij het College van Kerkrentmeesters voor één jaar om de bijdrage automatisch af te schrijven, 

gebruik dan de achterzijde van de antwoordkaart of vul online een machtiging in via onze website. 
 

Is iets niet duidelijk? Laat het ons weten. 

Neem contact op met René Muilwijk via 06-108 93 174 of kerkrentmeesters@pkn-ameide-tienhoven.nl 
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