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(Uitsluitend voor kopij !) 

 

IN 2017: OP BEZOEK IN DE OUDSTE CHRISTELIJKE REGIO TER WERELD  
 
Al meerdere keren maakten wij met Arkleden én andere geïnteresseerden een groepsreis.  
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van een reis naar Armenië en Georgië aan 
de rand van Europa, op de grens van Azië. Een 13 daagse reis, met een gevarieerd programma.  
Prachtige oude kerken en kloosters. Een schitterende natuur. Een eeuwenoude cultuur. 
 
De reis staat geboekt voor de periode maandag 4 sept -  zaterdag 16 sept 2017. 
 
Tot nu toe is het zo dat we bij iedere reis ook weer nieuwe deelnemers verwelkomen. We zijn 
graag een open, oecumenische groep.   
Onze vakantiereizen hebben op sommige momenten het karakter van een pelgrimstocht.   
Wie  interesse heeft voor deze reis, en ons dit laat horen, ontvangt een uitgebreide toelichting bij 
de reis, het programma van dag-tot-dag, informatie over de financiële aspecten en een 
aanmeldingsformulier. 
 
Op vrijdagavond 16 december wordt om 20.00 uur in de Ark een oriëntatiebijeenkomst gehouden. 
Op deze avond hoort en ziet u meer over het programma en over de geschiedenis van 
Armenië/Georgië. Ook praktische zaken komen aan de orde.  
Na deze avond vindt de definitieve opgave plaats. In februari 2017 beslissen we of de reis kan 
doorgaan. 
 
Voor informatie en (voorlopige!) opgave kunt u vanaf nu contact opnemen met Coby en Jan 
Wolswinkel (tel. 287087, email: wolswink@xs4all.nl). 
 

OPROEP !!!  OPROEP!!! OPROEP!!!  
  
Voor de actie kerkbalans zoeken wij 1 of 2 vrijwilligers voor de wijk Bisonspoor. 
De actie loopt van half tot eind januari 2017. U brengt de kerkbalans enveloppe bij de parochianen, 
en haalt na ongeveer 1 week de retourenveloppe weer op. Daarna kan alles ingeleverd worden in 
het kerkcentrum. 
Er is een wijk van 10 huizen (huisnr. 2100 t/m 2274) en een wijk van 21 huizen (huisnr. 83 t/m 
315). 
  
Als iemand zich hiervoor wil aanmelden kan deze persoon contact opnemen met Anneke Smit. 
Tel: 566380, emailadres: ah.smit@ziggo.nl 
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ACTIE KERKBALANS 2017  
 
Beste parochianen, 
 
De Actie Kerkbalans gaat op 21 januari 2017 van start. 
De actie heeft in 2017 als motto: "Mijn kerk verbindt. Mijn kerk in balans". 
In de folder "Mijn kerk verbindt. Mijn kerk in balans", die u in de envelop bij de  
Actie Kerkbalans 2017 zult aantreffen, is dit motto nader toegelicht.  
 
Zoals u bekend is deze actie bedoeld om onze eigen geloofsgemeenschap en de parochie 
financiële draagkracht te geven. Daarom doen wij in de periode van 21 januari tot en met 5 februari 
2017, zoals ieder jaar weer een beroep op u om ons financieel te steunen. Bij de Actie Kerkbalans 
gaan wij ervan uit dat niet alleen grote bedragen ons ondersteunen, maar dat ook kleine bedragen 
wezenlijk zijn voor de financiële solidariteit.  
 
In de loop der jaren hebben enkele parochianen te kennen gegeven niet meer te kunnen deel-
nemen aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
Zij krijgen, op hun verzoek, dan ook geen intekenformulier meer bezorgd. 
Mocht u één van hen zijn en bent u inmiddels van gedachten veranderd of is uw situatie zodanig 
gewijzigd dat u wel weer wilt deelnemen aan de Actie Kerkbalans, dan kunt u dat kenbaar maken 
bij Mevrouw R. van der Mark van de Administratie Kerkbijdragen R.K. Verrijzenisgemeenschap. U 
kunt Mevrouw Van der Mark bereiken op haar telefoonnummer 0346-562653. U krijgt dan alsnog 
van haar een intekenformulier toegezonden. 
U kunt ook gewoon een bijdrage storten op onze postgiro met het  IBAN-rekeningnummer  
NL 89 INGB 0003 5341 65 (vanaf 1 augustus 2014 verplicht te gebruiken) ten name van  
RK Par St Jan de Doper, Kerkbijdragen Maarssenbroek. 
Dat kan natuurlijk altijd! 
 
Tevens willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheid van het geven van periodieke giften 
met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Tot 
en met 2013 kon u dit enkel laten regelen met een “Notariële Lijfrente van Schenking” (=gift in de 
vorm van een lijfrente voor minimaal vijf jaar). Vanaf 2014 is het niet meer noodzakelijk. 
Om voor aftrek van uw gift in aanmerking te komen zonder dat aan de drempel van 1% van het 
zogenaamde drempelinkomen behoeft te worden voldaan, legt u vanaf 2014 zelf uw periodieke gift 
aan de Verrijzenisgemeenschap samen met de parochie vast, in de onderhandse akte van 
schenking “Overeenkomst Periodieke gift in geld”. Nadere informatie hierover treft u in deze editie 
van het Schakeltje aan in bijgaande “Cadeaubon van de Belastingdienst”. 
 
Het voordeel voor u is, dat op deze wijze de fiscale voordelen op eenvoudige wijze kunnen worden 
gerealiseerd. Voordeel voor onze geloofsgemeenschap is dat zij verzekerd is van een constante 
stroom van bijdragen en dat in de praktijk parochianen wellicht zelfs iets meer kunnen geven, 
omdat zij een fiscale subsidie krijgen.  
 
Deze vorm van geregistreerde periodieke schenking staat ook op het intekenformulier dat u 
aantreft in de envelop bij de Actie Kerkbalans 2017. 
 
Tenslotte danken wij u hartelijk voor uw hulp en steun in het voorgaande jaar.  
Ook in 2017 hopen wij weer op u te mogen rekenen. 
 
Namens de locatieraad, 
 
Ben Lenssinck (locatiepenningmeester) 
tel. 0346 560689  
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AGENDA   
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
December 
ma 19 20:00 Vergadering Monique 
 wo 21 10:00 Midweekviering 
 do 22 08:30 Kerstviering scholen 
 vr 23 19:30-21:30 Meditatie 
 wo 28 10:00 S o o s 

zaterdag 24 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017  Kerstvakantie 
Januari 
ma 9 20:00-22:00 Vrouwen uit de bijbel 
 do 12 10:00 Vergadering werkgroep senioren 
 vr 13 19:30-21:30 Meditatie 
ma 16 19:30 Vergadering van de Zonnebloem 
 20:00 Vergadering locale redactie ONE 
 di 17 20:00-22:30 Overleg met de regionale kerken 
 wo 18 10:00 Midweekviering 
 vr 20 19:00 Klaverjas 
 wo 25 10:00 S o o s 
 vr 27 19:30-21:30 Meditatie 
ma 30 20:00 Vergadering Barcommissie 
Februari 
 wo 1 10:00 Themaochtend met Hans Boerkamp 
 do 2 13:30-14:00 Rondleiding KBS Franciscus, groep 2 

 
Goed om te onthouden: 
Als u niet bijtijds ruimte reserveert 
 is er mogelijk geen ruimte beschikbaar, 
 kan de reservering niet op het rooster en in de agenda vermeld worden, 
 kan de thermostaat niet geprogrammeerd worden. 

Gelieve bij de reservering ook de begin- en eindtijd te vermelden in verband met de verwarming. 
Wilt u beamer en scherm gebruiken, laat dat het secretariaat dan bijtijds weten. 
Het secretariaat Verrijzenisgemeenschap 

REPETITIEDAGEN KOREN  
 
maandag 13.30 – 14.30 Gelegenheidskoor, iedere 2e maandag v.d. maand 
woensdag 19.30 – 21.30 MOEA 
donderdag 19.30 – 21.30 Cantanova, op de oneven weken 

VERSCHIJNINGSROOSTER 2017  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
1 /  3 feb – 7 apr wo 11 jan ma 16 jan di 31 jan 
2 / 7 apr – 19 mei wo 15 mrt ma 20 mrt di 4 apr 
3 / 19 mei – 7 juli wo 26 apr ma 1 mei di 16 mei 
4 / 7 juli – 15 sep wo 14 juni ma 19 juni di 4 juli 
5 / 15 sep – 13 okt wo 23 aug ma 28 aug di 12 sep 
6 / 13 okt – 17 nov wo 20 sep ma 25 sep di 10 okt 
7 / 17 nov – 15 dec wo 25 okt ma 30 okt di 14 nov 
8 / Kerstmis 15 dec – jan wo 22 nov ma 27 nov di 12 dec 
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‘Cadeaubon Belastingdienst’ 
 

Actie Kerkbalans en Periodiek Schenken in 2017 
Periodieke schenkingen waren tot nu toe alleen fiscaal aftrekbaar als die in een notariële akte werden 
overeengekomen tussen de schenkende en de ontvangende partij. Vanaf 1 januari 2014 gelden andere 
regels. U kunt periodieke giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (bijvoorbeeld de parochie St. 
Jan de Doper en de daartoe behorende geloofsgemeenschappen) doen met een onderhandse akte van 
schenking: een overeenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Op de website van de 
Belastingdienst is hiervoor de modelovereenkomst “Periodieke gift in geld” te vinden.1 U hoeft hiervoor dus 
niet meer naar de notaris. 
 
Welk voordeel heeft u -als trouwe deelnemer aan de Actie Kerkbalans- van deze nieuwe regel? 
 U kunt op uw uitgaven besparen, terwijl de kerk hetzelfde van u ontvangt als voorheen. 
 U kunt meer aan de kerk geven dan voorheen, terwijl - ten gevolge van de fiscale aftrekpost die ontstaat 

door periodiek te schenken - uw uitgaven gelijk blijven. 
Veel mensen geven ieder jaar ongeveer hetzelfde bedrag. U kunt er dan voor kiezen om dit bedrag voor 5 
achtereenvolgende jaren toe te zeggen en dit in een gezamenlijke overeenkomst met de ontvangende partij 
vast te leggen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, bespaart u dan op uw inkomstenbelasting (zie 
tabel op achterkant). 
 
Ook de parochie c.q. de geloofsgemeenschap heeft voordeel van deze nieuwe regel. 
De kosten van het opmaken van een notariële akte, die veelal voor rekening van de parochie of 
geloofsgemeenschap kwamen, worden met ingang van 2014 uitgespaard. 
 

Veel mensen zijn in de veronderstelling, dat hun giften aan Goede Doelen (ANBI) geheel aftrekbaar 
zijn. Dat is niet correct. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van 
uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u in een kalenderjaar meer hebt gegeven dan 
dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Als gevolg van deze regel, kunnen veel giften per saldo niet 
worden afgetrokken! Periodieke giften aan een ANBI, die voor vijf jaar worden toegezegd door middel 
van de hiervoor genoemde overeenkomst, zijn wél geheel aftrekbaar. 

 
Wat moet u er voor doen? 
Via onderstaande link1 downloadt u de overeenkomst “Periodieke gift in geld”. Deze overeenkomst is in 
tweevoud, namelijk een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Beide 
exemplaren vult u in en ondertekent u. Vervolgens stuurt of bezorgt u beide exemplaren, in een gesloten 
enveloppe, aan of bij de penningmeester van uw eigen geloofsgemeenschap. Deze penningmeester draagt 
er zorg voor dat beide exemplaren voor registratie en acceptatie (door ondertekening van de overeenkomst 
door het parochiebestuur), bij het secretariaat van de parochie St. Jan de Doper bezorgd worden. Na 
registratie en acceptatie krijgt u het exemplaar voor de schenker ten behoeve van uw eigen administratie 
retour.  
In voorkomend geval moet u op verzoek van de Belastingdienst dit exemplaar altijd kunnen tonen. 
 
Mocht u nog vragen hebben, de penningmeesters van de geloofsgemeenschappen van de parochie St. Jan 
de Doper informeren u ook graag nader over de mogelijkheden en aanpak van periodiek schenken. 
 

                                                
1 Link: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodiek
e_giften 
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Instructie over het invullen van de overeenkomst. 
Achter de beide exemplaren van de overeenkomst “Periodieke gift in geld” vindt u een uitgebreide toelichting 
voor het invullen van de overeenkomst.  
 
Ter verduidelijking nog het volgende: 
1.  Verklaring gift. 

U vult bij de officiële naam van de instelling of vereniging in: R.K. Parochie St. Jan de Doper Vecht en 
venen.    
Let op, bij en uiterlijk eindigen zijn meerdere opties tegelijk mogelijk ! 

4. Gegevens instelling of vereniging. 
Dit kunt u overslaan omdat dit door het secretariaat van de parochie St. Jan de Doper wordt ingevuld. 

7. Ondertekening namens instelling of vereniging. 
Dit kunt u ook overslaan omdat dit door het bestuur van de parochie St. Jan de Doper wordt ondertekend. 

 
Veel gestelde vragen: 
 Wanneer is mijn gift aan de St. Jan de Doperparochie of geloofsgemeenschappen een periodieke gift? 

Uw gift is een periodieke gift, als 
o u de gift in een onderhandse akte met de kerk hebt vastgelegd; 
o u regelmatig, minstens 1 keer per jaar, bedragen overmaakt naar de parochie c.q. 

geloofsgemeenschap; 
o deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn; 
o u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt; 
o de kerk u geen tegenprestatie levert voor de gift. 

Neemt u in de overeenkomst op, dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld doordat u 
werkloos of invalide wordt, dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden. 

 Wat gebeurt er als ik of mijn partner overlijd(t)? 
De gift stopt uiterlijk bij het overlijden van u of uw partner. 

 Ik kies voor een periodieke schenking gedurende vijf jaar. Wat moet ik hiervoor doen? 
U sluit een onderhandse overeenkomst met de parochie c.q. geloofsgemeenschap waaraan u periodiek 
wilt geven. De modelovereenkomst van de Belastingdienst plus de toelichting informeren u volledig over 
de gang van zaken. 

 Geldt een minimumbedrag om periodiek te kunnen schenken? 
De parochie St. Jan de Doper stelt een ondergrens van € 100,-- voor deze wijze van schenken.  

 
Rekenvoorbeeld I: Besparen op uw uitgaven bij een gelijkblijvende gift. 
Stel, u draagt jaarlijks  € 100,- bij. Als u dit bedrag voor een periode van 5 jaar toezegt, bespaart u ieder jaar 
€ 36,55 op uw inkomstenbelasting, bij een belastingpercentage volgens de eerste schijf van 36,55%. Is de 
belastingschijf van 52% op u van toepassing, dan bespaart u zelfs € 52,00 aan inkomstenbelasting. 
Concreet geeft u dus € 100,- aan de kerk, u bespaart op uw belasting en betaalt feitelijk slechts € 63,45,      
€ 59,60 of € 48,00, afhankelijk van de voor u geldende belastingschijf. 
 
Rekenvoorbeeld II: Extra geven bij gelijkblijvende uitgaven (vlg. tarief inkomstenbelasting van 2016) .  
U kiest voor periodiek schenken om zo méér aan de kerk te kunnen geven. Als u voorheen € 1.000  per jaar 
gaf, kunt u nu € 1.576,04 per jaar geven bij een belastingtarief van 36,55%. U trekt de gehele gift € 1.576,04 
af van uw belastbaar inkomen en bespaart 36,55% van € 1.576,04 aan te betalen belasting, dus € 576,04. 
Ten gevolge van de fiscale aftrekpost, geeft u nog steeds € 1.000 uit, terwijl de kerk van u € 1.576,04 
ontvangt. 
 

Rekenvoorbeeld I, Jaarlijkse besparing Rekenvoorbeeld II, Extra geven 
                       Jaarlijkse 
                                gift 
Belasting- 
Schijf 
                       Jaarlijkse 

besparing 

 
100,- 

 
250,- 

 
500,- 

 
1000,- 

 
 
 
 
    Extra  
    geven 

 
100,- 

 
250,- 

 
500,- 

 
1000,- 

36,55% 36,55 91,38 182,75 365,50  157,60 394,01 788,02 1.576,04 
18,65%* 18,65 46,63 93,25 186,50  122,92 307,31 614,63 1.229,26 
40,40% 40,40 101,00 202,00 404,00  167,79 419,46 838,92 1.677,85 
22,50%* 22,50 56,25 112,50 225,00  129,03 322,58 645,16 1.290,32 
52% 52,00 130,00 260,00 520,00  208,33 520,83 1.041,67 2.083,33 

* Rekenvoorbeeld voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt (i.v.m. het wegvallen van de AOW-
premie van 17,90%). 


