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Actie Kerkbijdrage 2022 
Beste Parochianen en dorpsgenoten,  

Op de allereerste plaats willen we u een zalig, voorspoedig en vooral 

gezond 2022toewensen. Hopelijk wordt 2022 het jaar dat we Corona 

definitief achter ons kunnen laten.  

Het is inmiddels januari 2022 en dat betekent dat op het eind van deze 

maand de landelijke actie “Kerkbalans” van start gaat. En zoals u 

inmiddels wel weet, houden we tegelijkertijd ook onze jaarlijkse  

ACTIE KERKBIJDRAGE. 

Zonder deze jaarlijkse actie kan onze kerk niet blijven bestaan. 

Mede door Corona hebben we het vorig jaar anders moeten doen. Voor 

het eerst hebben we geen gebruik gemaakt van vrijwilligers voor het 

ophalen van de enveloppen. Als parochieraad waren we van mening dat 

deze werkwijze een lagere opbrengst zou opleveren, maar u heeft bewezen 

dat het wel “anders” kon. Tot onze verbazing was de opbrengst zelfs iets 

hoger dan de voorgaande jaren. 

U heeft ons en de kerk niet in de steek gelaten. 

Wij willen u daarom bedanken voor uw bijdrage van het vorig jaar.  

En ook nu doen we uiteraard weer een beroep op uw portemonnee.  

Wat is het doel van de Aktie Kerkbijdrage 2022. 

U ziet hiernaast een klok en 

klokkenstoel staan met een 

automatisch luidsysteem. Op deze 

foto ziet alles er perfect uit. Waren 

onze 2 klokkenstoelen maar in 

dezelfde staat. Helaas is dat niet het 

geval. De controle in het begin van 

dit jaar (2021) heeft aangetoond dat 

onze klokkenstoelen in slechte staat 

zijn en dat deze vervangen moeten worden.  



Op zich niet zo vreemd, want de oudste klokkenstoel is net zo 

oud als de kerk en bestaat dus sinds 1864. De slechte staat 

kunt u op de onderstaande foto’s zien. De gehele constructie 

is ernstig aangetast door roest. 

             
Ja, en als je dan alles moet vervangen, is het wel verstandig om de 

moderne technieken meteen toe te passen. We willen de klokken dan 

meteen voorzien van een luidsysteem dat op afstand bediend kan worden. 

De werkzaamheden zullen dan gefaseerd worden uitgevoerd. 

De totale kosten worden geraamd op € 35.000,-. 

GEEF om de klokken te laten luiden. 

Wat willen en moeten we nog meer doen 

met uw bijdrage? 

1. In het afgelopen jaar zijn de 

energiekosten sterk gestegen. Door stijging 

van de gasprijs zullen de stookkosten ook 

flink omhooggaan. Maar ook zullen de 

elektra prijzen omhooggaan. Om het 

elektriciteitsverbruik te verminderen 

moeten we overstappen op ledverlichting. 

Helaas zijn nieuwe ledlampen die boven in 

de gewelven hangen behoorlijk duur. 

Daarom vervangen we de huidige lampen 

stapsgewijs door ledlampen op het moment 

dat ze stuk gaan. Helaas zijn de ledlampen 

veel duurder dan de oude gloeilampen. 

Altaar met led-verlchting 



2. De verlichting op het kerkhof moet vervangen worden. 

Door kortsluiting in de grondkabels moeten alle kabels 

vervangen worden. Een flinke klus om alle nieuwe kabels in 

te graven. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. Natuurlijk brengt 

dit ook weer extra kosten met zich mee. 

Hoe kunt u uw bijdrage betalen? 

1. Door het machtigingsformulier in te vullen voor een éénmalige of een 

maandelijkse bijdrage en deze in te leveren bij de kerk of bij een 

inleveradres. 

2. Door contant geld in een enveloppe te doen. In te leveren bij de kerk of 

een inleveradres. (Wordt dagelijks geleegd). 

3. Door een bedrag over te maken naar rekening 
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4. Door gebruik te maken van deze QR-code met 

uw smartphone (Code geldig tot 5 januari 2024). 

5. Door een periodieke bijdrage. Dit kan extra 

belastingvoordeel voor u opleveren. 

 

VOOR HETZELFDE GELD 

GEEFT U MEER 

U denkt natuurlijk “Dat kan niet”. Maar het kan wel! 

Als u gewend bent om te geven, kunt u van uw bijdrage een periodieke gift 

maken. Hiervoor sluit u een overeenkomst met de kerk af van minimaal 5 jaar 

of langer. Uw gift isdirect aftrekbaar voor de belasting in Box 1.  

Voor deze periodieke giften geldt geen ondergrens van 1%. 

Even een rekenvoorbeeld: Stel dat u jaarlijks een gift van € 200,- geeft en uw 

inkomen valt in de 37,07% belastingschijf (laagste schaal 2022). U heeft dan 

een belasting- voordeel van € 74,- en kost de gift u dus eigenlijk maar € 126,-. 

Om in werkelijkheid € 200,- te schenken kunt het bedrag verhogen naar € 318,-

. U krijgt dan € 118,- inkomstenbelasting terug en betaalt in werkelijkheid € 

200,-, maar de kerk ontvangt€ 318,-. 

Laat het ons weten als u hiervoor belangstelling heeft.  

Dan regelen we het voor u zonder verdere kosten. 

Contact: olv.visitatie@kerktzand.nl of bel 06-20549424. 


