
 

 

 

 

Aanpassingen retour kerkbalans i.v.m. Corona maatregelen 

Geachte heer, mevrouw, 

De kerkbalans organiseren we dit jaar een beetje anders dan u van ons gewend bent. We proberen de kans op 

besmetting zo klein mogelijk te houden. Dat betekent om te beginnen dat u deze envelop in de brievenbus hebt 

gevonden. In andere jaren worden de brieven zoveel mogelijk persoonlijk overhandigd. Door geen persoonlijk 

contact te hebben, maken we de kans op besmetting minimaal. Het nadeel is dat we u ook de kans op een praatje 

ontnemen. Hebt u behoefte aan een gesprek of even contact, neem dan gerust contact op met uw 

wijkcontactmedewerker. De telefoonnummers vindt u in de gemeentegids die u samen met de kerkbalans hebt 

ontvangen. 

Toezeggingsformulieren zelf retour brengen 

In andere jaren wordt het toezeggingsformulier bij u thuis opgehaald. Dat doen we nu in principe niet. We vragen u 

om zoveel als mogelijk het formulier zelf retour te brengen. Dat kan op een aantal manieren: 

1. vul het formulier in, stop het in de antwoord envelop en stop deze in de brievenbus bij de bezorger (het adres 

staat op een apart briefje wat aan de envelop gehecht was). Vergeet niet uw eigen naam/adres te vermelden op 

de envelop. 

2. Vul het formulier digitaal in (digitale formulieren vindt u op de website www.pknveendam.nl klik op het logo 

kerkbalans) of maak een foto of scan van uw ingevulde formulier en mail deze naar kerkbalans@pknveendam.nl  

3. lukt het niet om de deur uit te gaan of digitaal in te vullen, maak dan de retour envelop klaar en bel met uw 

bezorger om de brief op te komen halen. Zorgt u daarbij dat u 1,5 m afstand houdt tot de bezorger als deze langs 

komt. 

Vult iemand anders de formulieren voor u in, deze persoon kan alle informatie vinden op onze website 

www.pknveendam.nl en het toezeggingsformulier mailen. 

In alle gevallen is het van belang dat uw antwoord uiterlijk 30 januari 2021 bij ons terug is. 

Extra informatie over betalen 

Er zijn 3 manieren om te betalen.  

Automatische incasso 

Automatische incasso heeft voor u en ons de meeste voordelen. U machtigt de kerk om in 1 of meer termijnen het 

bedrag van uw rekening af te schrijven. Hebt u tot nu toe nog niet gekozen voor automatische incasso, maar wilt u 

dat nu wel? Dan is het van belang dat we een formulier van u retour ontvangen met uw handtekening. Kijk hiervoor 

hoe dat kan. 

Zelf overmaken in 1 tot 4 termijnen 

Maakt u uw bijdrage zelf over, dan betekent dat voor ons ook administratie per betaling. Hou daarom het aantal 

termijnen beperkt. Wilt u wel maandelijks betalen, overweeg dan automatische incasso. Direct betalen kan ook via 

Ideal. Kijk daarvoor op de website www.pknveendam.nl onder Over ons – Kerkelijke bijdrage 

Periodieke overboeking 

Dit betekent dat u zelf hebt ingesteld dat er “automatisch” iedere maand geld wordt overgemaakt naar de kerk. 

Voor u betekent dat geen omkijken als er niets verandert, voor ons betekent dat iedere maand kosten en 

administratie. Wilt u overwegen het aantal termijnen te beperken of over te stappen op automatische incasso? 
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