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In onze kerkgemeenschap doen we dat in en door de wekelijkse vieringen, 
door de bloemen die we wekelijks als groet naar gemeenteleden sturen en 
ook in de gebeden waarin we vreugde, zorgen en verdriet delen. Maar na-
tuurlijk ook door de ontmoetingen na de dienst en alle bijeenkomsten door 
de week. En zo geven we in ‘het omzien naar elkaar’ ook ‘Hoop’ door.

Naar buiten onze kerkgemeenschap doen we dat o.a. vanuit de diaconie 
en de missionaire commissie. Voorbeelden te over (en nooit genoeg) zoals: 
de schoenendozen zijn weer gevuld de afgelopen weken, net als de dozen 
voor de voedselbank bij de avondmaalsdiensten en alle andere projecten die 
worden gedaan of ondersteund vanuit de diaconie. Ook het House of Hope, 
dat we als Woerdense kerken ondersteunen, is een uitstekend voorbeeld hoe 
we als kerken hoop geven aan mensen die huis en haard hebben moeten 
verlaten. En zo zijn er nog diverse andere voorbeelden te vermelden.

Ook de komende jaren willen we die ‘Hoop’  blijven geven. Daarom zijn we 
bezig met de voorbereidingen en de uitvoering van de veranderingen in en 
om onze kerkgebouwen. De realisatie van de nieuwe keuken in de Kruiskerk 
is een goed voorbeeld hoe we een plek van hoop kunnen zijn voor de men-
sen (in de wijk) om ons heen. 

Om dat geven van ‘Hoop’ ook bezieling en richting te geven zijn we dit 
jaar gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan. Dat is meer dan 
woorden op papier. Het geeft concreet richting aan waar we de 
komende jaren in/mee actief willen zijn en op welke (andere) 
manier we dat gaan doen.

In dit boekje staan diverse voorbeelden van het geven van hoop. 
Om al deze voorbeelden ook voort te zetten is uw (financiële) steun 
absoluut nodig. Daarom deze oproep:

Geef om onze kerk, 
geef liefst vandaag al, 
voor morgen en overmorgen.

Erik van der Velde, voorzitter Kerkenraad a.i.
Harm Jan Rietberg, voorzitter College van Kerkrentmeesters a.i.

Hoop geven!
In een wereld die voor veel mensen in 
verwarring is of lijkt te zijn, mogen en 
kunnen wij als kerk ‘Hoop geven’. 
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“Laat de Heer uw vreugde blijven”. (Phil. 4:4)

In de tweede helft van Handelingen zestien wordt verteld over het 
verblijf van Paulus in de Griekse stad Philippi. Paulus en Timotheus 
waren daar om het evangelie van Jezus te verkondigen. Er ontstond 
een christelijke gemeente en dat gaf vreugde. Maar het was ook een 
crisistijd omdat Paulus en Timotheus in de gevangenis terecht kwamen 
en het onzeker was hoe het zou 
gaan aflopen voor hen. 
Met alle verschil- lende crises in 
ons leven en samenleven kan 
het gebeuren dat we zelf ge-
vangen raken in onzekerheid en 
vragen. De oor- log in Oekraïne 
grijpt ons aan. De toename bij 
de Voedselbank is zorgwekkend. 
De schuldenlast van mensen 
onder de energiecrisis is 
schrijnend.

Ondanks de lastige omstandigheden in zijn leven (crisis) verloor Paulus 
niet de moed en behield hij het vertrouwen dat er weer een positieve 
weg zich zou openen. In zijn brief aan de christenen in Philippi schrijft 
hij als een opwekking “Laat de Heer uw vreugde blijven”. Hij geeft dit als 
een opwekking en aanmoediging mee aan de christelijke gemeente in 
lastige tijden.
Zijn oproep en aansporing brengen ook ons bij de bronnen van ons 
leven, bij God die ons leven draagt en ons aan elkaar schenkt. Ik be-
luister deze woorden van Paulus als een opwekking om elkaar mee te 
bemoedigen, te steunen en positief te stimuleren. We mogen dit met 
elkaar delen als geloofsgemeenschap (kerk) van jong en oud. 
En vanuit het hart van ons geloven willen we deze vreugdevolle verbon-
denheid ook blijven doorgeven. Dat we samen een plek, een geestelijk 
huis blijven waar we in vreugde en verdriet, in crises en vreugdevolle 
gebeurtenissen elkaar dragen, verblijden en bemoedigen. Dat we sa-
men een geestelijk huis blijven waar we stil kunnen worden, betekenis 
vinden, gezien en gewaardeerd worden. Een geestelijk huis ook dat oog 
en oor en hart heeft voor de wereld en de mensen om haar heen. 
Voor dit geestelijk huis is uw vrijwillige bijdrage weer van harte welkom!  
Zo dragen we elkaar en de kerk van morgen, dienstbaar en betrokken in 
de samenleving en de wereld, in alle veelkleurigheid!

Ds. Gertjan Robbemond

Geef 
vandaag 
voor de 
Kerk van 
morgen



Wist u dat…
voor de bouw van de Opstandingskerk onze 
gemeente aan de Molenstraat 40 kerkte? Het 
nieuwe gebouw heette eerst ‘nieuwe Gerefor-
meerde Kerk’. Pas in 1967 werd dat de ‘Opstan-
dingskerk’ met de komst van ons tweede kerk-
gebouw, de ‘Kruiskerk’.
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100 jaar Opstandingskerk!

In de Bijbel worden wij 
opgeroepen om gastvrijheid 
te tonen aan vreemdelingen 
(o.a. in Hebreeën 13:2). Sinds 
april 2022 doen we dat in 
Woerden onder andere 
door iedere dinsdag-
morgen en donderdag-
middag de deuren van 
House of Hope open te 
zetten voor iedereen die 
zijn thuisland is ont-
vlucht en nu (in de buurt 
van) Woerden woont. En niet 
alleen de deuren staan open, 
ook de harten van de vele 
vrijwilligers!  

Een luisterend oor, een kopje 
thee of koffie, een gesprek 

over elkaars gewoonten, … 
Het lijkt zo weinig, maar we 
mogen ervaren dat zo’n plek 
van ontspanning en ontmoe-

ting veel kan betekenen voor 
statushouders en Oekraïners 
die (net) in Woerden wonen. 

We zijn dankbaar dat we, als 
Woerdense kerken samen, 
deze plek kunnen aanbieden 

en willen House of Hope 
komend jaar dan ook 
met onze gasten verder 
vormgeven. Natuurlijk 
kan dat alleen dankzij 
de financiële 
bijdragen van de 
gemeente Woer-

den en alle Woerden-
se kerken, maar het 
meest onmisbaar is 
(jo)uw gebed! 

House of Hope

Onze kerkgemeente gaat een bijzonder jaar 
tegemoet. Het is op 26 september 2023 precies 
100 jaar geleden dat de eerste steen van de 
Opstandingskerk werd gelegd. Honderd jaar, 
zolang komt onze gemeente al samen in dit 
gebouw. Laten we er ook het komende jaar 
voor zorgen dat we er als gemeente van Chris-
tus mogen zijn en er toe doen.

Zo kostbaar als bezoekers 

elkaar bemoedigen: 

“Oh… kom je uit Oekraïne? 

Houd hoop!”  



Onze kerkgebouwen zijn al lang een 
plek waar we samen komen, samen 
vieren en samen ons leven delen. 
We schrijven levensverhalen door 
de tijd heen, telkens anders. En onze 
kerkgebouwen veranderen mee, op 
de stromen van de wensen, hoop en 
verwachtingen.

De werkgroep Binnen en Buiten zet 
zich ervoor in om de inrichting van 
de kerk te moderniseren, flexibel 
vieren mogelijk te maken en om onze 
kerken een meer uitnodigende en 
groenere uitstraling te geven voor de buurt. Low 
budget zijn al wat resultaten zichtbaar.  

Waar zijn we mee bezig?
Bij de Kruiskerk heeft de buitenruimte onze aan-
dacht; een groenere en open uitstraling. 
De nieuwe keuken in de Kruiskerk is afgelopen 
jaar gerealiseerd. Een welkome professionalise-
ring. Grote groepen die we ontvangen kunnen we 
nu beter voorzien van een maaltijd. Nu de nieuwe 
keuken er is worden naast de maandelijkse lunch 
ook maaltijden georganiseerd voor gemeen-
teleden en anderen die het gezellig vinden om 
samen te eten en elkaar te ontmoeten. Jong, oud, 
iedereen is welkom!
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Bij de Opstandingskerk hebben we voor de 
binnenruimte hulp van kerkarchitect Steven van 
Kooten. Hij ontwikkelt de plannen voor de herin-
richting van de kerkzaal. Daarbij hoort een ruimer 
liturgisch centrum, een definitieve positie voor de 
geluidstudio en het ontmoeten in de kerkzaal zelf. 
Zijn 1e schetsonderwerp wordt al besproken.

Hoe verder?
Onze kerkarchitect gaat een workshop voor de 
gebruikersgroepen organiseren en vervolgens 
worden alle gemeenteleden erbij betrokken. Dat 
vindt hopelijk plaats voor de zomervakantie. Hoe 
eerder, hoe beter.

Financiering
Voor de plannen voor binnen en buiten is geld 
gereserveerd uit de bestaande voorziening voor 
aanpassing van de gebouwen en uit de reguliere 
onderhoudsvoorziening tot 2025. Aanvullend zal 
zeker nog fondsenwerving nodig zijn om alles te 
kunnen verwezenlijken.

Geeft u ook voor uw kerk van morgen?

Ada van der Herberg, namens de werkgroep  
Binnen en Buiten

Twee mooie kerkgebouwen om te 
vieren en te ontmoeten
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Een 
bijzonder 
geschenk 

aan 
generaties

na ons

Als kerkgemeenschap beleven we samen 
het geloof dat ons van generatie op ge-
neratie is overgedragen. Dat geloof vieren 
we in de kerk, waar we samen bidden, 
zingen en nadenken over het leven.
Waar we belangrijke momenten als ge-
boorte en huwelijk vieren en troost vinden 
bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we 
dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale 
gemeenschap: we zien om naar zieken, 
naar ouderen en naar mensen in nood.

Het geloof dat ons is overgedragen, 
mogen wij op onze beurt weer doorge-
ven. Dat kan onder meer door de kerk op 
te nemen in een testament. Een gift via 
uw testament is een bijzonder geschenk 
waarmee u volgende generaties de kans 
geeft voort te zetten wat wij mochten 
ontvangen.

Inspirerende  
vieringen
In de kerk kunt u elke week even pauze 
nemen. Uitstijgen boven de drukte van de 
dag. Tijd vinden om te bidden voor alles wat u 
bezighoudt. Aangeraakt worden door God en 
uw geloof met anderen delen.

Gastvrije Kerk
De kerk is er voor iedereen. Voor jong en oud. 
Voor wie regelmatig komt en voor wie af en 
toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor 
wie al jarenlang gelooft. God kent u zoals u 
bent en in Zijn huis bent u altijd welkom. 
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Legaat of erfstelling
U kunt de kerk via een legaat of via een erfstel-
ling in uw testament opnemen. Bij een legaat 
laat u een vast bedrag of een bepaald goed 
aan de kerk na (bijvoorbeeld een schilderij 
of juweel). Bij een erfstelling benoemt u de 
kerk tot (mede-) erfgenaam. Daarbij geeft u 
aan welk percentage elk van de erfgenamen, 
waaronder de kerk, ontvangt.
De kerk kan erfgenaam zijn naast kinderen of 
andere familieleden, of enig erfgenaam wan-
neer u bijvoorbeeld geen kinderen heeft.

Zo neemt u de kerk op in uw testament
Voor een testament gaat u naar de notaris 
van uw keuze. In een oriënterend  gesprek 
bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris 
formuleert uw wensen in een concepttesta-
ment (wij hebben een notaris die dit voor onze 
kerk tegen gereduceerd tarief wil doen). Is het 
testament akkoord, dan ondertekent u het bei-

den, waarna het rechtsgeldig is. U kunt een 
testament op elk moment weer wijzigen. 
Ook wanneer u een bestaand testament 
heeft en de kerk alsnog wilt opnemen kan 
de notaris dit aanpassen.
Aan het opstellen van een testament zijn 
kosten verbonden, informeer daar vooraf 
naar. Verder is het raadzaam in uw testament 
een executeur te benoemen, iemand die uw 
testament uitvoert. Tot slot is het belangrijk 
in uw testament de juiste tenaamstelling 
van de kerk, wijkgemeente of diaconie op te 
nemen waaraan u wilt nalaten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over nalaten aan de kerk, 
neemt u dan contact op met onze 
1e Penningmeester Kees Schouten, telefoon  
0348 410 101 of 06 2190 5737
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Begroting Kerk 2023      
Bedragen in €  Begroting 2023 Begroting 2022

UITGAVEN  
Kosten gebouwen en kerkorgels  117.000 106.000
Kosten predikanten en pastoraat 138.000 183.000
Kosten ambulant en interim predikant (taxatie) 65.000
Kosten kerkdiensten, wijk-, ouderen- en jeugdwerk 16.500 17.600
Salarissen coördinatoren en vergoedingen vrijwilligers 76.600 65.000
Bijdragen aan PKN-organen 20.000 19.500
Kosten beheer en administratie 19.500 18.550

                                           TOTAAL UITGAVEN 452.600 409.650

INKOMSTEN  
Collecten kerkelijk werk en beheer/onderhoud 30.000 28.500
Huuropbrengsten kerkzalen en woningen 51.900 39.700
Exploitaties: buffetten, Kerkklanken en diversen 22.500  9.750
Fondsen werving  20.000
VVB en giften   289.000 292.500

                                       TOTAAL INKOMSTEN 393.400 390.450

Begroot tekort  -59.200 -31.500

INKOMSTEN

UITGAVEN

VVB en giften 
€  289.000,--

Collecten kerkelijk werk en 
beheer/onderhoud 

€  30.000,--
Huuropbrengsten  

kerkzalen en woningen 
€  51.900,--

Exploitaties: 
buffetten, Kerkklanken 

en diversen 
€  22.500,--

Kosten beheer en  
administratie 
€  19.500,--

Bijdragen aan  
PKN-organen 
€  20.000,--

Salarissen coördinatoren 
en vergoedingen  

vrijwilligers 
€  76.6000,--

Kosten kerkdiensten, 
wijk-, ouderen- en 

jeugdwerk 
€  16.500,--

Kosten gebouwen  
en kerkorgels 
€  117.000,--

Kosten predikanten 
en pastoraat 
€  138.000,--

Kosten ambulant en inte-
rim predikant (taxatie) 

€ 65.000,--
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Toelichting op begroting 2023 
Gereformeerde Kerk Woerden
Het jaar 2022 was een bijzonder jaar waarin de 
wereld uit ‘de greep’ van Corona kwam. Aan de 
strenge coronamaatregelen kwam een einde, 
waardoor we gelukkig weer met elkaar naar 
de kerk kunnen. Wat een feest! Een vrijheid 
waarvan je je extra bewust bent wanneer je 
de beelden van de oorlog in Oekraïne ziet. Fijn 
dat we de vluchtelingen als een House of Hope 
mogen ontvangen. Wat mogen we dankbaar 
zijn dat we in vrijheid ons geloof mogen belij-
den en naar onze kerk kunnen gaan. 

Ook volgend jaar willen we vol enthousiasme 
midden in de samenleving staan als kerk. 
Natuurlijk gaan daar ook kosten mee gemoeid. 
De begroting lichten we hier kort toe.

Inkomsten
Aan de inkomstenkant hebben wij de ver-
wachte vaste vrijwillige bijdrage afgestemd 
op het huidige aantal leden en de gemiddelde 
bijdrage per lid. De kerkgebouwen worden 
ook door anderen dan onszelf gebruikt. We 
verwachten dat dit gebruik een vergelijkbare 
opbrengst zal opleveren als in 2019 (het jaar 
voor de coronamaatregelen).

Uitgaven
Bij de kosten voor de predikanten zijn wij 
ervan uitgegaan dat een nieuwe predikant na 
1 september 2023 zijn intrede zal doen. Om dit 
te overbruggen heeft de (grote) kerkenraad 
besloten om tijdelijk een ambulant-predikant 
(20 uur per week voor 9 maanden) en een inte-
rim-predikant (12 uur per week voor 6 maan-
den) aan te stellen. Hier gaan extra kosten 
mee gemoeid. Een onzekere kostenpost zijn 
de energieprijzen. Ons energiecontract loopt 
eind eerste kwartaal 2023 af en het is nog niet 
bekend wat de nieuwe tarieven worden en 
hoe de aangekondigde tegemoetkoming van 
de overheid er voor kerken uit gaat zien. Tot 
slot is vanwege de inflatie de reservering voor 
onderhoud gebouwen iets verhoogd.

Mede afhankelijk van de opbrengst van Kerk-
balans zullen er nog keuzes gemaakt moeten 
worden om de kosten en uitgaven in balans te 
houden. U leest het, ook uw financiële steun is 
weer van harte welkom.

Kees Schouten

Kerkbalans digitaal 
Sinds 2017 is er de mogelijkheid om Kerkbalans digitaal in te vullen.
U/Jij ontvangt dan geen papieren toezeggingsformulier meer, maar in 
plaats daarvan een mail met een linkje naar het digitale toezeggings-
formulier. Volgend jaar ook Kerkbalans digitaal invullen? Stuurt u dan 
een e-mail met uw adresgegevens naar kerkbalans.gereformeerd@
pknwoerden.nl en vermeldt als onderwerp ‘Deelname digitale Kerkba-
lans 2024’.

College van Kerkrentmeesters



VVB + giften 
€  45.000,--

10den de luxe 
€  8.000,--

Eigen acties & overige 
€  6.500,--
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INKOMSTEN

Collecten 
(MDA + overig

€  12.000,--)

10den de luxe 
€  8.000,--

Micha / Duurzaamheid
€  500,--

Diaconale vakanties 
€  2.500,--

Wijkwerk
€  1.250,-- Beheer

€  100,--

Steun regio/landelijke
organisaties 
€  11.000,--

Ouderenwerk 
€  2.500,--

Jeugdwerk 
€  2.000,--

Landelijke afdracht
Kerk in Actie  
€  13.020,--

Collectes
  (MDA + overig)

€  12.000,--

Schuldhulp en 
lokale acties  
€  20.000,--

Steun plaatselijke 
organisaties 
€  11.630,--

Begroting Diaconie 2023

UITGAVEN

Bedragen in €  Begroting 2023

UITGAVEN 
Collectes (MDA + overig) 12.000
Landelijke afdrachten Kerk in Actie 13.020
Steun plaatselijke organisaties 11.630
Steun regio/landelijk organisaties 11.000
Schuldhulp + lokale acties 20.000
Diaconale vakanties 2.500
Jeugdwerk 2.000
Ouderen werk 2.500
Micha / Duurzaamheid 500
10den de luxe 8.000
Wijkwerk 1.250
Beheer 100

                   TOTAAL UITGAVEN 84.500
 
INKOMSTEN 
VVB + giften 45.000
Collectes (MDA + overig) 12.000
10den de luxe 8.000
Eigen acties & overige 6.500

                   TOTAAL INKOMSTEN 71.500

Begroot tekort -13.000
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Toelichting op de begroting 2023 
voor Diaconie
Helpen wie geen helper heeft. Dat is het 
motto van de Diaconie en de ZWO en het is 
meer van toepassing dan ooit. Zowel in het 
binnenland als in het buitenland. Veel men-
sen gaan gebukt onder de energiecrisis, de 
stijgende prijzen, de oorlog in de Oekraïne 
en alle problemen de er ‘normaal’ al zijn.

In de begroting hebben we extra geld opzij-
gezet om deze mensen te helpen, direct en 
via organisaties zoals de Voedselbank. Daar-
naast ondersteunen we inloophuis ‘t Centrum, 
Stichting Present, kerstattenties, activiteiten 
voor ouderen, onze Groene Kerk en nog veel 
meer. Ook besteden wij een deel van het geld 
aan vakanties voor degenen die zonder onze 
steun niet op vakantie zouden kunnen en aan 
een attentie voor de kinderen die om wat voor 
reden dan ook thuis moeten blijven. 
Verder steunen we organisaties en stichtingen 
in Nederland met een duidelijk diaconaal doel. 
Diaconale doelen buiten Nederland worden 

opgepakt door de ZWO. Daar komen de boven-
genoemde crises nog harder aan dan hier.

Voor al deze belangrijke activiteiten en doelen 
is natuurlijk geld nodig. Gelukkig helpt u ons 
elk jaar weer door uw jaarlijkse bijdrage. Mogen 
we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?

Alvast hartelijk dank voor uw steun in 2023!
John Lievestro en Arie-Jan van der Maarl
Voorzitter en penningmeester
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Bedragen in €  Begroting 2023
 
UITGAVEN 

Het Baken 5.600
Open Kerk  1.500
Pasen activiteit 1.000
Jeugdwerker 5.500
Kerstactiviteit 1.500
Kerstnachtdiensten 750
Kliederkerk 700
Twintigers project 3.950
Missionair project 2.000
Top 2000 2.000
Overige kosten 650

                  TOTAAL UITGAVEN 25.150
 
INKOMSTEN 
VVB  17.500
Onttrekking aan reserves 7.650

                  TOTAAL INKOMSTEN 25.150 

Begroting Missionaire Commissie 2023

Open kerk
€  1.500,--

Pasen activiteit
€  1.000,--

Het Baken 
€  5.600,--

Overige kosten 
€  650,--

Top 2000 
€  2.000,--

Missionair project 
€  2.000,--

Twintigers project 
€  3.950,--

Kliederkerk 
€  700,--

Kerstnachtdiensten
€  750,-- Kerstactiviteit

€  1.500,--

Jeugdwerker
€  5.500,--

UITGAVEN

INKOMSTEN

Onttrekking 
aan reserves 
€  7.650,--

VVB
€  17.500,--
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Toelichting op de begroting 2023
voor Missionaire Werkgroep
Als Missionaire Werkgroep voelen we ons 
verantwoordelijk voor de wijze waarop we als 
geloofsgemeenschap naar buiten treden. We 
treden op verschillende manieren als kerk naar 
buiten en dat is ook in de begroting terug te 
zien, die drie missionaire pijlers kent. 
1) Pionieren: we verbinden ons 

als kerk via de Woerdense 
pioniersplekken (Het 
Baken en Twintigers 
Woerden) aan nieuwe 
doelgroepen, met wie 
we kerk-zijn in de 21e 
eeuw (her)ontdekken. 

2) Missionair samenwer-
ken: samen met plaatse-
lijk kerkelijke en maatschap-
pelijke organisaties dragen 
we onze boodschap van Geloof, Hoop en 
Liefde in Woerden uit. 

3) Vitalisering kerk-zijn: de Missionaire 
Werkgroep zet zich ook in om de eigen 

kerk aantrekkelijk en aansprekend voor 
buitenstaanders te laten zijn en te houden. 
De Open Kerk, Zingen in de Kerk concer-
ten, de Kliederkerk en de Top2000-kerk-
diensten zijn hier aansprekende voorbeel-

den van.
De Missionaire Werkgroep is 

bevoorrecht, aangezien zij over 
een positief saldo vanuit het 

verleden beschikt. Daarmee 
kunnen we nieuwe projec-
ten de ruimte geven om te 
starten en als het nodig is 
financieel garant staan. We 

hopen dat een ‘financiële’ 
prikkel kan bijdragen aan het 

meer doordenken of ter hand 
nemen van (bestaande) activiteiten 

om daarmee onze kerk te vitaliseren of te 
vernieuwen. 
 
Missionaire Werkgroep
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Bedragen in €  Begroting 2023
 
UITGAVEN 
Bijdrage landelijke kerkelijke organisaties 18.705
Steun overige organisaties wereldwijd 18.795
Beheer 500

                  TOTAAL UITGAVEN 38.000

INKOMSTEN 
VVB + giften   30.000
Collecten + overig 6.000

                  TOTAAL INKOMSTEN 36.000

Begroot tekort -2.000

UITGAVEN

INKOMSTEN

VVB + giften 
€  30.000,--

Beheer 
€  500,--

Steun overige 
organisaties wereldwijd 

€  18.795,--

Bijdrage aan landelijke
kerkelijke organisaties 

€  18.705,--

Collecten + overig 
€  6.000,--

Begroting ZWO 2023

Wilt u een gift doen aan onze gemeente bij 
Actie Kerkbalans? Dan kunt u misschien meer 
geven zonder dat het u iets extra kost.
Dat kan als u gebruik maakt van de periodieke 
giftenaftrek.

Een periodieke gift is een gift waarbij u mini-
maal vijf jaar lang 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 van de Belasting-

dienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van 
uw leeftijd en inkomen kan het totale fiscale 
voordeel zelfs oplopen tot 49%. Dit voordeel 
kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo 
verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra 
geld kost.

Wilt u gebruik maken van deze regeling?
Dan dient u vijf jaar lang een vast bedrag te 
geven.

Voor hetzelfde geld geeft u meer
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Toelichting op de begroting 2023 voor ZWO

De periodieke gift van de Kerk kan meer 
inhouden dan alleen de VVB, alles wat u geeft 
aan de Kerk telt mee in de periodieke gift. 
Bijvoorbeeld:
•	 VVB	voor	Kerk,	Diaconie,	ZWO,	Missionaire	

Commissie
•	 Collectebonnen
•	 Overige	giften,	zoals	bijv.	voor	acties,	de	

diaconale initiatieven of Tienden-de-luxe of 
de Bloemenfondsen.

Neem voor de eerste betaling voor de Actie 
Kerkbalans contact op met Flip Romijn 
kerkbalans.gereformeerd@pknwoerden.nl of 

telefoonnummer 0644550222.
Wij regelen in dat geval een overeenkomst die 
aan de voorwaarden voldoet.

Maakt u geen gebruik van de regeling van 
de periodieke gift? Dan kan uw gift nog altijd 
fiscaal aftrekbaar zijn. In dat geval geldt echter 
een drempelbedrag van 1% van uw inkomen 
en een maximum van 10%.

College van Kerkrentmeesters

Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking 
(ZWO) is één van de taakvel-
den binnen de diaconie en 
richt zich op hulp in het bui-
tenland. Dit gebeurt op twee 
manieren: we geven eenmali-
ge ondersteuning aan doelen 
vanuit giften aan collectes, en 
geven langdurige, vaak meer 
structurele ondersteuning 
vanuit giften aan de vaste 
vrijwillige bijdrage (VVB). 

Het geld dat u via de VVB aan 
ZWO schenkt, wordt verdeeld 
over stichtingen waar we ons 
mee verbonden voelen. De 
stichtingen besteden het geld 
aan duurzame, structurele 
oplossingen, zoals opleidin-
gen of materieel waarmee 
mensen hun toekomst in 
eigen hand kunnen nemen. 
We dragen in het bijzonder bij 

aan stichtingen waar ook een 
van onze gemeenteleden bij 
betrokken is. Op deze manier 
zijn we als kerkgemeente 
betrokken bij onze doelen en 
zien we van dichtbij hoe de 

gift wordt besteed.  
ZWO-commissie: Hetty 
Lievestro, Suzan de Jong en 
Jochem van den Bosch
zwo@pknwoerden.nl 
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Automatische overschrijving
Als u uw bijdrage niet via internet-bankieren aan 
ons overmaakt, wilt u dan kiezen voor automa-
tische incasso? Automatische incasso betekent 
dat het (termijn)bedrag in de door u aangegeven 
maand(en) van uw rekening wordt afgeschreven. 
Als dat nodig is kan een dergelijke betaling bin-
nen een maand worden teruggedraaid.

Kerkbalans en belasting
Giften aan de Kerk zijn aftrekbaar van uw inko-
men. Voorwaarde is dat uw totale giften tenminste 
1% van uw inkomen (en van uw eventuele part-
ner) omvatten en maximaal 10%. De ondergrens 
van 1% en de bovengrens van 10% is niet van 
toepassing als u gebruik maakt van de mogelijk-
heid tot periodieke giften (zie artikel pagina 14 in 
dit boekje).

Overige financiële informatie en bankrekeningnummers

Voor het overmaken van Vaste Vrijwillige Bijdragen/giften zijn de volgende 
rekeningnummers beschikbaar
 Bankrekeningnummer  Ten name van

VVB / giften Kerk NL98 RABO 0373 7096 09  Gereformeerde Kerk Woerden inz. VVB
Zending / ZWO NL35 RABO 0373 7096 76  Gereformeerde Kerk Woerden inz. VVB ZWO
Diaconie NL10 RABO 0373 7096 41  Gereformeerde Kerk Woerden inz. VVB Diaconie
Missionaire Commissie NL35 RABO 0373 7095 79  Gereformeerde Kerk Woerden inz. Missionaire Cie
Kerkklanken NL13 RABO 0373 7095 87  Gereformeerde Kerk Woerden inz. Kerkklanken
Collectebonnen NL32 RABO 0373 7096 33  Gereformeerde Kerk Woerden inz. Collectebonnen
Verjaardagsfonds NL63 RABO 0373 7095 60  Gereformeerde Kerk Woerden inz. Verjaardagsfonds
Fondsenwerving NL13 RABO 0373 7441 02  Gereformeerde Kerk Woerden inz. Actie
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