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Net als bij veel andere kerken in Nederland, nemen ook bij ons de inkomsten 
langzaam af. Dat heeft op termijn gevolgen voor het beheer van de kerkgebouwen, 
maar ook voor het pastorale werk. We weten niet hoe de situatie over tien of 
twintig jaar is. Maar dat willen we niet afwachten!

Voor de instandhouding van de kerkgebouwen lopen inmiddels diverse initiatieven. 
Zo is er de jaarlijkse Feestmarkt. Het Johannes Genootschap werft donateurs die 
de kerkgebouwen structureel willen steunen. Verder huurt Het Betuws Hart de 
kerk in Zoelmond om deze te verhuren voor diverse activiteiten. De winst daarvan 
komt volledig ten goede aan de kerk.

Maar niet alleen de kerkgebouwen zijn van belang om een vitale kerk te zijn. Zeker 
zo belangrijk is de rol van de predikant, zodat de verkondiging van het Evangelie 
in onze gemeente niet stopt, maar doorgaat voor de volgende generaties. Op dit 
moment kunnen we nog een predikant aanstellen voor 0,8 fte (vier dagen per 
week). Dat willen we graag houden, ook als op termijn de inkomsten verder terug 
lopen. 

Inleiding



Daarom heeft de Kerkenraad besloten het Fonds Instandhouding Predikantsplaats 
op te richten. Onze doelstelling is in de komende tien tot vijftien jaar een bedrag 
van EUR 1.000.000 bij elkaar te brengen. Daaruit kan het salaris van de predikant 
betaald worden voor zover de overige inkomsten van de kerk niet toereikend zijn. 
Het reglement bepaalt dat het geld alleen daarvoor kan worden gebruikt. 

Het geld voor het Fonds moet komen van onze leden. Wij zien onze trouwe 
leden steeds ouder worden. Velen vinden het belangrijk dat de predikantsplaats 
behouden blijft. Wij hopen dan ook dat u bereid bent ruim bij te dragen aan het 
Fonds. Op welke wijze dat kan, kunt u lezen in deze folder.

Mede namens de toekomstige generaties, wil ik u bij voorbaat danken voor uw 
bijdrage.

Henk de Ronde, Voorzitter Kerkenraad
Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond



Er zijn verschillende mogelijkheden om te schenken aan het Fonds Instandhouding 
Predikantsplaats: 

Eenmalige schenking
U schenkt eenmalig door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer 
NL24 FVLB 0635 8066 49  t.n.v. Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond 
onder vermelding van “Eenmalige gift Fond instandhouding Predikantsplaats”.
Uw schenking is aftrekbaar van de Inkomstenbelasting, omdat de Protestantse 
Gemeente Beusichem-Zoelmond een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
is. Maar let op: uw eenmalige gift is alleen aftrekbaar – als persoonsgebonden 
aftrek – als deze minstens 1% van uw (verzamel)inkomen bedraagt. U kunt op deze 
wijze maximaal 10% van uw (verzamel)inkomen aftrekken. Uw belastingvoordeel 
is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Periodieke schenking
U schenkt minstens vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag aan het Fonds 
Instandhouding Predikantsplaats. Deze periodieke schenking is volledig aftrekbaar 
van de inkomstenbelasting wanneer deze is vastgelegd in het document zoals 
door de Belastingdienst beschikbaar gesteld. Wanneer u het bijgevoegde formulier 
invult dan zorgen wij dat dit document voor u wordt ingevuld.

Een rekenvoorbeeld
Stel, u doneert minstens vijf jaar achter elkaar ieder jaar € 500 en deze schenking 
is vastgelegd in het standaarddocument van de belastingdienst. Uw gift van € 500 
is dan jaarlijks aftrekbaar van de inkomstenbelasting, waarbij uw belastingvoordeel 
kan oplopen tot 52%. Een gift van € 500 kost u dan netto € 240 per jaar. Uiteraard 
hangt het daadwerkelijke belastingvoordeel af van uw inkomen, persoonlijke 
omstandigheden en de belastingtarieven in het betreffende jaar. 

Hoe kunt u schenken?



Hoe kunt u nalaten?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een bedrag na te laten aan het Fonds 
Instandhouding Predikantsplaats. 

• U kunt – een deel van – uw erfenis nalaten aan de Protestantse Gemeente 
Beusichem-Zoelmond, onder de last dit te storten in het Fonds Instandhouding 
Predikantsplaats.

• U kunt met een legaat – een duidelijk omschreven geldbedrag – bepalen 
welk deel van de erfenis u nalaat aan de Protestantse Gemeente Beusichem-
Zoelmond, onder de last dit te storten in het Fonds Instandhouding 
Predikantsplaats.

In beide gevallen neemt u de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond op 
in uw testament. Dat kan in twee eenvoudige stappen:

Stap 1: U maakt eerst een keuze: u kiest er voor de Protestantse Gemeente 
Beusichem-Zoelmond tot (mede-)erfgenaam te benoemen, of u kiest er voor om 
met een legaat te bepalen welk deel van uw erfenis u nalaat aan de Protestantse 
Gemeente Beusichem-Zoelmond. Belangrijk daarbij is dat in uw testament wordt 
bepaald dat dit onder de last plaatsvindt dit te storten in het Fonds Instandhouding 
Predikantsplaats.

Stap 2: U regelt uw testament bij uw notaris. Erfstellingen en legaten zijn 
vrijgesteld van erfbelasting; uw nalatenschap kunnen we volledig besteden aan 
een duurzame instandhouding van de predikantsplaats binnen onze gemeente.



Gegevens

Hieronder staan de gegevens die u kunt opnemen in uw testament:

Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond
Fonds Instandhouding Predikantsplaats
RSIN 824138843
Smalriemseweg 25
4112 NA BEUSICHEM

Wilt u meer informatie over Fonds Instandhouding Predikantsplaats dan kunt u 
contact opnemen met Henk de Ronde via telefoonnummer 06 51 84 04 21 of  
stuur een e-mail naar henkderonde@hotmail.com. 






