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Juist ook nu heeft de kerk (dat 

zijn wij allemaal samen) de be-

langrijke taak te blijven spreken 

van de hoop die ons gegeven is. 

Te blijven spreken van God: 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Juist ook nu is de boodschap 

van de vrede van God, die ons 

verstand te boven gaat, van on-

schatbare waarde. Juist ook nu 

is de boodschap van geloof, 

hoop en liefde blijvend actueel.  

In het afgelopen jaar hebben 

we het contact met elkaar pro-

beren te bewaren, door regel-

matig een groet namens onze 

gemeente te zenden. Daarbij 

waren talloze vrijwilligers be-

trokken. Mogelijk ook u! Daar 

zijn we blij mee en dankbaar 

voor. Daarbij ging het niet zo-

zeer om het presentje (in de 

vorm van soep, druiven, een 

duif, een boekje) maar vooral 

om het gebaar, en daarbij een 

bemoedigend woord.  

Uit de pastorie... 

Het is goed elkaar te blijven be-

moedigen, want ieder heeft vast af 

en toe een moment waarop hij/zij 

de moed dreigt te verliezen.  

We blijven uitzien naar de tijd dat 

corona achter ons ligt, en alles weer 

zo veel mogelijk gewoon kan zijn. 

Dat we ook weer gewoon naar de 

kerk kunnen, kringen kunnen vol-

gen, het kloosterweekend hebben, 

onbezorgd elkaar kunnen opzoe-

ken, samen kunnen eten, koffie 

drinken en zingen! 

Juist nu, ook nu, vraagt de kerk 

vrijmoedig om uw financiële steun. 

Het gaat om de jaarlijkse bijdrage 

om onze plaatselijke gemeente zo 

goed mogelijk te blijven onderhou-

den!  

Laat het de kerkenraad weten, wan-

neer u graag een bezoekje wilt, 

praktische hulp nodig hebt of een 

andere vraag hebt! Met elkaar blij-

ven we ons inzetten om het goede 

nieuws dat hoop geeft, te verkondi-

gen in Woord en in daad! 

Hartelijke groet, 

ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  

Kerkbalans in coronatijd 

Zoals ieder jaar hebben we  ook 

dit jaar in januari de actie Kerk-

balans. Heeft de kerk, en heeft 

u, geen andere dingen aan het 

hoofd in deze vreemde corona-

tijd? Zeker! De tijd is zo anders 

dan anders. Onze contacten zijn 

zo anders dan anders, ook bin-

nen en rond onze gemeente. We 

zien elkaar minder dan anders. 

Er zijn minder activiteiten, hoe-

wel de kerkdiensten nog steeds 

online te volgen zijn. Gelukkig 

kon afgelopen maart goed inge-

speeld worden op de situatie. 

We konden niet meer samen 

komen, maar al snel hadden on-

ze kerk-technici voor elkaar dat 

er niet alleen een opname met 

geluid was, maar ook met beeld. 

Zo raken we elkaar niet hele-

maal uit het oog. En gelukkig 

heeft de kerk bij velen van u 

ook een belangrijke plaats in het 

hart. Dat blijkt ook altijd weer 

bij  de jaarlijkse actie kerkbalans.  
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een storm in september uit de middelste 

boom gewaaid was op een aantal grafzerken.  

Vijf ervan waren flink beschadigd. Het bleek 

dat heel de boom erg ziek was van binnen. 

Uiteindelijk is hij dus helemaal met een grote 

telescoopkraan verwijderd. Op dit moment 

(2e helft november) worden de zerken geres-

taureerd. Een droevig iets voor alle betrokke-

nen. Ook kerkbeheer heeft dat aardig wat 

geld gekost.  

Maar de kerkbalans komt er zoals ieder jaar 

weer aan en doen wij weer een beroep op u 

om hieraan mee te doen. Alle vrijwilligers 

gaan weer belangeloos rond om de envelop 

bij u in de bus te doen en weer op te halen. 

( Wat moesten we zonder?) 

Mogen wij ook dit jaar weer 

op u rekenen? 

Ina van Eekelen 

Nieuws van de kerkrentmeesters uit Gastel/Kruisland…. 

Weer een jaar voorbij! Wat gaat 

dat toch snel, ondanks alles wat 

we dit jaar meegemaakt hebben 

wat betreft Covid-19. Misschien 

wel daardoor, alle regeltjes waar 

iedereen rekening mee moet hou-

den. Het vraagt allemaal tijd om 

het goed te doen. Blij waren we in Gastel en 

Kruisland om in Oudenbosch gezamenlijk te 

mogen kerken zodat de diensten uitgezonden 

konden worden.  Ook heel wat werk heeft het 

dit afgelopen jaar gekost om alles rond te krij-

gen met de beroepingscommissie van de com-

binatie. Het was goed samenwerken! Onze 

dank daarvoor! Nu gaan we weer aan de gang 

met andere dingen. We kerken weer in onze 

eigen kerk, en vergaderen in kleine groepjes.  

Als ik dit schrijf is de planning dat er een 

groepje gemeenteleden begint om de begraaf-

plaats in Oud Gastel winterklaar te maken. In 

Kruisland waren er op de begraafplaats aardig 

wat problemen door een hele dikke tak die met 
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Gerarde...  

Al vanaf mijn jeugd heb ik goede herinneringen aan de kerk. Tijdens de kinderneven-

dienst maakte we mooie knutsel werken en voerde we samen toneelstukken op.  

Toen ik ouder werd was er in de kerk ook een jeugdvereniging. Een plek waar we van 

elkaar leerden en veel gelachen hebben. Het waren ook de mensen die mij aanmoedig-

de om op zondag ochtend naar de kerk te gaan en om er vervolgens over te spreken.  

Opgroeiende in een voornamelijk protestantse omgeving was de kerk voor mij de nor-

maalste zaak van de wereld. De kerk was er gewoon. 

Pas veel later ontdekte ik de mensen die (vaak onzichtbaar) een bijdragen leveren aan 

het gemeente werk. En ineens was de kerk niet meer zo heel gewoon of vanzelfsprekend.  

Achter elke gemeente zit een gemeenschap, vele handen die samen een bijdragen leveren.  

De kerk is niet alleen een mooi gebouw of statig instituut het is ook een gemeenschap van mensen die 

zorg hebben voor elkaar en ruimte scheppen voor een ontmoeting met God.  

Juist omdat deze gemeenschap niet ‘gewoon of vanzelfsprekend’ is doe ik mee met de actie Kerkbalans. 

Door deze financiële bijdragen kunnen we als gemeenschap blijven bestaan, en mogen we een vanuit de 

Hoop die in ons leeft een positieve bijdragen leveren aan het dorp. 

Gerarde de Jong, kerkelijk werker  

Dat is volgens velen bij ons binnen de kerkelijke ge-
meenschap een belangrijke waarde van kerk-zijn. 
Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pas-
torale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn in optima 
forma. Maar juist het omzien naar elkaar moet in de-
ze tijd van corona heel anders vormgegeven worden 
dan voorheen.  
 
Als kerk hebben wij  dit in het afgelopen coranajaar 
zeker handen en voeten willen en kunnen geven. En 
zullen dat met uw hulp ook de komende tijd weer 
doen. 
 
Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend 
zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact 
met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook 
diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen 
mentaal en soms ook financieel op de been houdt. 
 
Ook in de toekomst blijven we naar elkaar omzien 
zowel online als fysiek en binnen de gestelde richtlij-
nen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzon-
der om te merken dat we dit samen kunnen! 
 
U heeft nu een door het college van kerkrentmeesters 
geposte brief in handen waarin u gevraagd wordt om 
een extra financiële bijdrage voor dit nieuwe jaar om 
te blijven realiseren wat u als gemeentelid van uw 
kerk mag verwachten. Want laten we eerlijk zijn: we 
kunnen niet leven van brood alleen. Wij hopen van 

harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien 
naar elkaar moeten we samen doen. We kunnen als 
kerkbestuur, kerkrentmeesters en diaconie niet zon-
der uw steun. U helpt toch ook mee? Alvast harte-
lijk dank!  
 
Naast financiële steun kunt U ook helpen door tijd 
en aandacht te geven. Wilt u zich inzetten door bij-
voorbeeld alleenstaanden in de gemeente te bellen 
of vult u zelf maar in wat, dan kunt u contact opne-
men met de scriba van onze gemeente: Janny van 
der Kruijk, telefoonnummer 0165-311912. 
 
Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de 
ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet 
zomaar iets. Het raakt aan onze eigen roeping en 
heeft te maken met de diepe geloofservaring dat 
God ons ziet door de ogen van een ander! Ik steun 
de Extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het 
ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door 
de ogen van God. 
 
Ben van Es 
Voorzitter van het college van 
diakenen te Oudenbosch 

De slogan voor actie Kerkbalans 2021 is „Omzien naar elkaar“  



voerd. Dit zijn vellen met bonnen van 

€ 0,60 of € 1,00 per stuk.  
 

Indien u hiervan gebruik maakt kunt u 
tijdens de dienst één of meerdere 
bonnen "offeren".  

U kunt deze bonnen na de dienst in 
de consistoriekamer kopen of bij 
voorkeur door vooruitbetaling op de 
bankrekening van de kerk:  

Een vel met 20 bonnen van € 0,60 
kost € 12,00,  

een vel met 20 bonnen van € 1,00 
kost € 20,00.  

Na ontvangst van uw betaling per 
bank worden de bonnen bij u afgele-
verd. Uw bankafschrift of de geteken-
de strook bij contante betaling zijn 
voldoende bewijsmateriaal voor uw 
aangifte inkomstenbelasting. 

U kunt de collectebonnen bestellen 
door een e-mail te sturen aan:  
akraaij@caiway.nl met naam, adres, 
soort en aantal(len) en het totaal be-
drag over te maken op bankrekening-
nummer NL29 RABO 0373 7269 53 
t.n.v. Protestantse Gemeente Ouden-
bosch.  

Voor Gastel & Kruisland zijn de ge-
gevens: peter.slager@hetnet.nl en 
bankrekeningnummer NL71 RABO 
0373 7240 63 t.n.v. Protestantse Ge-
meente Gastel & Kruisland.  

Beide met vermelding 
“collectebonnen”. 

 

Giftenaftrek Kerkbalans 

Zoals u wellicht bekend zal zijn, kunnen niet alle giften in aftrek 
worden gebracht voor de inkomstenbelasting. Er zijn grenzen aan 
deze giftenaftrek gesteld. Zo zijn alleen giften aan ANBI’s 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) aftrekbaar. En dan nog slechts 
voor zover zij op jaarbasis € 60,- en 1% van het drempelinkomen 
van u en uw eventuele fiscale partner te boven gaan. De aftrek bo-
vendien kan nooit meer zijn dan 10% van het drempelinkomen. 
Verder is het noodzakelijk dat u kunt aantonen dat de gift daadwer-
kelijk is verstrekt. Dit is mogelijk door overschrijving per bank of 
giro, of door middel van een kwitantie als er per kas is betaald. Ook 

uw bijdrage aan de aktie Kerkbalans is een gift die 
opgevoerd kan worden in uw aangifte.  

De grenzen van 1% en 10% zijn te ontwijken door 
een “periodieke gift” met de kerk overeen te ko-
men. Uw gift is een periodieke gift (die stopt uiter-
lijk bij het overlijden van de gever) als: 

• u de gift hebt laten vastleggen; 

• u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar 
de ANBI instelling die in de notariële akte of schriftelijke over-
eenkomst wordt genoemd; 

• deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn; 
 

• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar 
dezelfde instelling of vereniging.  

De schriftelijke overeenkomst kan nu ook kosteloos via de admini-
strateur van onze gemeente gedaan worden. Dit kan zowel voor de 
kerkelijke gemeente als voor de diaconie gedaan worden, informatie 
en formulieren hiervoor kunt u opvragen via het e-mailadres  
kerkelijkbureau@pkn-oudenbosch.nl  onder vermelding van 
naam, adres en woonplaats. 
Het belastingvoordeel van de giftenaftrek is afhankelijk van de 
hoogte van inkomen en van leeftijd en varieert van 19,20% tot 
49,5% in het jaar 2021. 

Collectebonnen 

Indien uw bijdrage in contanten in de collectezak verdwijnt, is er 
geen bewijsmateriaal aanwezig en wordt een dergelijke door u opge-
voerde aftrekpost door de belastingdienst mogelijk geschrapt.  

Om toch uw stortingen in de collectezak als aftrekpost op te kun-
nen voeren zijn een aantal jaren geleden de collectebonnen inge-

Belastingvoordeel giften... 

Bankrekening Protestantse Gemeente te Oudenbosch C.A: 

Rabobank NL29 RABO 0373 7269 53 

Bankrekening Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland: 

Rabobank NL71 RABO 0373 7240 63 




