




 

Het mooie van een periodieke gift is dat deze in zijn geheel aftrekbaar is, dat er dus geen 

drempelbedrag af gaat. In ons voorbeeld is dan de volledige €1200 aftrekbaar en betaalt u 

€504 minder belasting. U betaalt dan netto €696 en de kerk ontvangt €1200. Ook dit geeft 

weer ruimte om een royalere gift aan de kerk te schenken, bijvoorbeeld €1700. 

De periodieke gift werd tot en met 2013 via een notariële acte geregeld, maar sinds 1 

januari 2014 kan dit veel eenvoudiger. De schenker tekent een overeenkomst met de 

parochie en de parochie houdt een register bij met de overeenkomsten.  

U kunt de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld' opvragen bij de penningmeester of zelf 

downloaden van de website van de belastingdienst. 

Na het invullen en ondertekenen van de overeenkomst (in tweevoud), stuurt of geeft u 

die aan de penningmeester. Deze zal beide exemplaren verder namens de kerk invullen 

en voorzien van een uniek registratienummer. Eén exemplaar krijgt u retour en één 

exemplaar archiveert de kerk, die de registratieplicht heeft voor de Belastingdienst.  

Wilt u een op uw eigen situatie toegesneden uitleg, dan is de penningmeester zonder 

meer bereid u die te geven. 

 

 

Mijn kerk inspireert, 

Mijn kerk in balans. 

         
Oud-Katholieke Parochie van de Heilige Georgius te Amersfoort: 
Sint Joris op ’t Zand. 

KERKBALANS 2016 
De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de 
sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw - ze 
geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie 
door. Geef aan Kerkbalans. 

Op bijgaand formulier kunt u aangeven hoeveel u in 2016 wilt geven. Graag 

inleveren bij de penningmeester of bij een van de kerkbestuursleden. Of opsturen 

naar penningmeester Paul de Leeuw van Weenen, Julianalaan 39, 3761 DB Soest. 

 

 



 

 

Het nieuwe jaar 2016 is begonnen en als nieuwe penningmeester van het kerkbestuur wil 

ik u graag attent maken op de financiële zaken van onze parochie. 

Sinds 2015 is een nieuwe heffingssystematiek voor de landelijke Oud-Katholieke Kerk 

ingevoerd. Als parochie moeten wij een hogere bijdrage in de kosten van de pastores 

leveren. Voor 2016 zal dat €42.525 zijn. U begrijpt, wij hopen op een grote bijdrage van u 

aan onze parochie. Door de landelijke kerk wordt 3% van het netto inkomen als norm 

aangegeven. Om het voor u gemakkelijker te maken iets extra’s te geven, heeft de 

belastingdienst een aantal regels ingesteld. Omdat wij als kerk een ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) zijn, zijn er speciale belastingaftrekmogelijkheden. Daarbij gaat het 

er om hoeveel belasting u kunt aftrekken. Heeft u bijvoorbeeld alleen het minimumloon 

of alleen een AOW-uitkering, dan betaalt u (vrijwel) geen belasting en is dus ook geen 

belastingaftrek mogelijk. Dan is uw bijdrage aan de kerk netto wat u geeft. 

 

 

 

 

Zijn er wel aftrekmogelijkheden, dan hangt het van de belastingschijf met het hoogste 

percentage dat u betaalt af, wat u bruto en netto kwijt bent. Voorbeeld: U betaalt nog 

€1200 belasting in het 42% tarief. Als u dan €1200 als gewone gift aan de kerk schenkt, 

mag u dit bedrag gedeeltelijk aftrekken van uw inkomen. Er is dan namelijk sprake van 

een drempel van 1% van het drempelinkomen met een minimum van €60. Wat u meer 

betaalt dan dit drempelbedrag (dat voor iedereen dus anders is) kunt u tegen het tarief 

van 42% aftrekken. Bij een drempel van €400 kunt u dus €800 aftrekken. U betaalt dan 

€336 minder belasting. U heeft dan dus netto €864 aan de parochie geschonken, maar de 

parochie heeft wel €1200 ontvangen. U zou dan ook kunnen overwegen een groter 

bedrag aan de parochie over te maken, bijvoorbeeld €1500, zodat u netto toch ongeveer 

3% van uw netto inkomen bijdraagt aan de kerk. 

Naast deze regeling van de eenmalige gift, bestaat er ook de mogelijkheid van een 

periodieke gift. U gaat dan met de parochie een overeenkomst aan om minimaal vijf jaar 

een ongeveer gelijk bedrag over te maken. U kunt daarbij kiezen de gift te laten eindigen 

bij het overlijden van de schenker of bij het overlijden van een ander, bijvoorbeeld de 

partner van de schenker. Daarmee voorkomt u dat nabestaanden met een verplichting 

komen te zitten die zij misschien niet willen.  



Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie 
kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun 
leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke 
kerk. 

 

 

 

Heilig vormsel op 27 november 2016 

 

Naast de zondagse vieringen met regelmatig kinderkerk is er in onze kerk het 
wekelijkse oecumenisch avondgebed. Er zijn speciale bijeenkomsten voor de 
ouderen in onze gemeenschap, maar ook voor de kinderen en de jongeren. We 
organiseren studieavonden en doen mee aan culturele en hulpverlenende 
activiteiten in de stad. Ook onderhoudt de kerk intensief contact met andere 
kerken. 



 

11 november 2016 Het verhaal van Sint Maarten in het kerkportaal voor de kinderen uit de buurt 

 

 

26 mei 2016 Het jaarlijkse uitstapje van Clara 



 

De jaarlijkse oogstdienst. De fruitmanden gingen naar de Daklozenopvang en de Voedselbank in 

Amersfoort 

 

 

Verjaardagen worden gevierd 

 

U ziet, diverse activiteiten die 

verbinding leggen tussen jong en 

oud, binnen en buiten de parochie. 

Sommige activiteiten kosten weinig 

geld, andere activiteiten zijn 

kostbaarder. Om dit alles in stand te 

houden is uw bijdrage nodig.  

Vandaar de actie Kerkbalans. 

 

www.amersfoort.okkn.nl 
penningmeester@amersfoort.okkn.nl 
Julianalaan 39, 3761 DB Soest 
NL62 INGB 0000 4437 46 t.n.v. 
Kerkbestuur OK Parochie Amersfoort 
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Oud-Katholieke Parochie van de Heilige Georgius te Amersfoort: Sint Joris op ’t Zand. 

KERKBALANS 2017 

Mijn kerk verbindt 

 

Kinderdienst op 12 juni 2016 

In de kerk beleven we de verbondenheid met God, met elkaar en met de 
generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons 
met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te 
zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. 
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