Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

Steunt u uw plaatselijke gemeente
met een kerkelijke bijdrage,
bijvoorbeeld via Kerkbalans?

UW GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR
Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie,
zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk
is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel

Geeft u uw diaconie geregeld

van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw

een gift? Of steunt u het jeugd-

aanslag inkomstenbelasting.

en missionaire werk van de

GEEN DREMPEL BIJ PERIODIEKE GIFT

verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang

landelijke kerk, of Kerk in Actie?

jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig
aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het
maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug

Dan kunt u de kerk
misschien meer

van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van
uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%.
Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt
u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

geven, zonder dat

WANNEER IS EEN GIFT EEN PERIODIEKE GIFT?

het u meer kost.

• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of

Uw gift is een periodieke gift als:
notariële akte;

• u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig
(minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;

Geeft u geregeld ook aan één of meerdere andere instellingen
dan de kerk? Dan is het eventuele fiscale voordeel minder of nihil.

• deze bedragen steeds even hoog zijn;

Het kan dan raadzaam zijn ook die giften in de vorm van een

• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;

periodieke gift te doen. Zo is uw belastingvoordeel nog groter.

• de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente en/of
diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

HOE WERKT HET?
U kunt een periodieke gift doen aan uw gemeente, aan uw diaconie

HOE GROOT IS UW VOORDEEL?

en/of aan de landelijke kerk. Afhankelijk van de bestemming legt u

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/

uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met uw

schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale

plaatselijke gemeente, met uw diaconie of met de Protestantse Kerk.

voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator

Deze verschillende overeenkomsten kunt u downloaden via

laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit

www.protestantsekerk.nl/periodieke-gift of aanvragen met de

belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

antwoordkaart uit deze folder.

Reguliere gift

Periodieke gift

€150

€259

UW KERK KRIJGT

UW KERK KRIJGT

€ 150

€ 259

U GEEFT

U GEEFT

€ 150

€ 259

DAT KOST U

DAT KOST U

€ 150

€ 150

BELASTINGDIENST

€109

J a n Ko s

SCHENKEN AAN UW PLAATSELIJKE GEMEENTE
Uw plaatselijke kerk is van onschatbare waarde. Wekelijks wordt
hier het evangelie van Jezus Christus verkondigd. Het is een thuis
waar mensen bij elkaar komen om samen te zingen, te bidden en
te danken en elkaar te bemoedigen. Uw kerk biedt een luisterend
oor aan mensen binnen en buiten haar muren, en praktische hulp
aan mensen dichtbij en ver weg. Uw gemeente is zo van grote
betekenis voor haar leden en voor onze samenleving.

VOORDEEL VOOR GEVER EN KERK
“Sinds 2013 voldoe ik de vaste kerkelijke bijdrage aan mijn
plaatselijke gemeente via een periodieke gift", vertelt Jan
Kos uit Oisterwijk. "Ook het werk van Kerk in Actie steun ik
op deze manier. Dat doe ik enerzijds om fiscale redenen.
Immers, periodieke giften zijn geheel aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Anderzijds vind ik het belangrijk dat
mijn kerk en Kerk in Actie jaarlijks op mijn bijdrage kunnen
rekenen. Als kerkrentmeester maak ik bovendien regelmatig
reclame voor een periodieke gift, in mijn eigen kerk maar
ook in omliggende gemeenten. Met een schenking is de kerk
immers voor een langere periode zeker van de bijdrage van
het gemeentelid, en geniet het gemeentelid een mooi fiscaal
voordeel. Het is dus voordeling voor gever én kerk.”

Om dit kerkenwerk te doen, vraagt uw kerk u ieder jaar om een
bijdrage, bijvoorbeeld tijdens de actie Kerkbalans. Wellicht geeft u
ook uw diaconie een jaarlijkse of regelmatige bijdrage? Beide giften
kunt u doen in de vorm van een periodieke gift. Extra aantrekkelijk:
neem ook uw collectebonnen of -munten op in uw periodieke gift.

SCHENKEN AAN HET JEUGD- OF MISSIONAIR
WERK VAN DE PROTESTANTSE KERK

dh r B r i l m a

n

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ondersteunt
vrijwilligers en professionals in plaatselijke gemeenten bij hun

EENVOUDIG GEREGELD, ZONDER KOSTEN

uitdagende taak. Zo helpt JOP, Jeugdorganisatie Protestantse Kerk,

“Ik heb al meer dan vijftien jaar een periodieke schenking voor het

jeugdwerkers in hun zoektocht naar nieuwe manieren om met

Missionaire Werk van de Protestantse Kerk. Mijn opa was zendeling

kinderen en jongeren in contact te komen. Ook ontwikkelt JOP kinder-

in Indonesië. Ik hoorde altijd veel verhalen en las als kind boekjes

en jongerenprogramma’s rond actuele thema’s, opvoedmaterialen

over de zending”, aldus meneer Brilman uit Zoetermeer. “Mijn

voor jonge gezinnen en landelijke evenementen zoals Sirkelslag.

accountant wees mij op het belastingvoordeel van een periodieke

Het team Missionair Werk en Kerkgroei ondersteunt plaatselijke

schenking. Voorheen moest je naar de notaris, tegenwoordig gaat dat

gemeenten in activiteiten waarmee ze mensen van buiten laten

veel makkelijker. Vorig jaar liep mijn schenkingsovereenkomst af. Ik

kennismaken met geloof en kerk, en waarmee ze het evangelie

kreeg een telefoontje van een medewerker van de Protestantse Kerk

zichtbaar maken in hun dorp of stadswijk. Verder spant het team

en ontving vervolgens een formulier per post. Dat heb ik ingevuld en

zich in om de komende jaren overal in het land tientallen nieuwe

teruggestuurd. Daarmee was een nieuwe gift zo geregeld, eenvoudig

kerkgemeenschappen (pioniersplekken) te stichten, altijd in

en zonder kosten. Het is eigenlijk jammer dat zo weinig mensen deze

samenwerking met plaatselijke gemeenten. Ook dit werk kunt u

mogelijkheid lijken te kennen. Door het belastingvoordeel kun je met

ondersteunen met een periodieke gift.

een periodieke gift meer geven dan met reguliere giften.”

S t ie n
Gj al te m a

SCHENKEN AAN KERK IN ACTIE
Samen zijn we een kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus
Christus delen we wat ons gegeven is om in Nederland en
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten
komen. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we
hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.
Zo komen we met elkaar in actie tegen armoede en onrecht en
delen we het geloof in een betere wereld.

VOOR EEN MOOIERE WERELD

Deel van wat u gegeven is door het werk van Kerk in Actie

“Ik vind het belangrijk om de wereld iets mooier te maken.

financieel te ondersteunen met een periodieke gift.

Geven aan Kerk in Actie past daarbij”, vertelt Stien Gjaltema

Op www.kerkinactie.nl/periodieke-gift vindt u meer informatie

uit Noord-Friesland. Zij steunt Kerk in Actie via een periodieke

en een voorbeeldovereenkomst.

gift. Losse giften geven te veel rompslomp, vindt zij. “Nu is
alles in een keer geregeld. Ik heb er geen omkijken meer naar.
En al mijn giften zijn aftrekbaar.”
Stien staat bewust in het leven. Ze koos dan ook bewust
een specifieke bestemming voor haar schenking: de kinderprojecten van Kerk in Actie. “In veel ontwikkelingslanden
gaat overheidsgeld naar grote projecten waar vrouwen en
kinderen niets aan hebben. Ik wil dat mijn giften rechtstreeks
aan kinderen ten goede komen. Via mijn schenking aan Kerk
in Actie kan ik dat waar maken.”

JA,
● ik wil graag meer weten over periodiek geven, bel mij op voor nadere informatie
● stuur mij de voorbeeldovereenkomst(en) toe voor een periodieke gift aan: (meerdere vakjes aankruisen is mogelijk)
■ mijn plaatselijke gemeente
■ de diaconie van mijn plaatselijke gemeente
■ één van de programma's van de Protestantse Kerk en/of Kerk in Actie.
Per: ■ e-mail

■ post

MIJN GEGEVENS
Naam:
Straat en huisnummer:
Woonplaats en postcode:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Stuur deze antwoordkaart in een envelop (postzegel is niet nodig) naar:
Protestantse Kerk Nederland
t.a.v. donateursadministratie
Antwoordnummer 53019
3503 VB Utrecht

MEER WETEN?
Wilt u een overeenkomst aanvragen per mail of telefoon? Of heeft u andere vragen
over een periodieke gift? Neem dan contact op met de donateursadministratie van
de Protestantse Kerk, tel. (030) 880 13 38 of mail naar donateurs@protestantsekerk.nl.
Voor een periodieke gift aan uw diaconie of gemeente kunt u ook contact opnemen
met het college van kerkrentmeesters of de diaconie van uw plaatselijke gemeente.
Protestants Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2a
Postbus 8504
3503 RM Utrecht

