
 
 

Protestantse Gemeente Te Veendam 
BAN: NL 73 INGB 0000 8516 27 
Incassant-ID: NL 12 ZZZ 302 584 829 684 

Antwoordformulier kerkelijke bijdrage 
Protestantse Gemeente te Veendam 

 
Toezegging van 

 

Naam: ________________ 

 

Adres: _______________________ 

 

Postcode: _______ Plaats:__________ 

  

Mijn toezegging in 2021 

Toezegging voor geheel 2021: € ____________ in __________ termijnen van elk € _______________ 

Ik betaal mijn bijdrage in de maanden: ☐ Jan1) ☐ Feb ☐ Mrt ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun 

 ☐ Jul ☐ Aug ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Dec 

1) Automatische incasso kan in maximaal 11 termijnen, in januari wordt niet geïncasseerd. 

 

☐ Stuur mij een formulier voor een periodieke gift, minimaal 5 jaar en daarmee aftrekbaar voor de belasting 

 

Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan) 

Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag: 

☐ door de Protestantse gemeente Veendam automatisch af te laten schrijven* 

van mijn IBAN:  NL  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

☐ zelf over te maken op IBAN NL 73 INGB 0000 8516 27 t.n.v. Protestantse Gemeente Veendam onder vermelding 

van bovenstaande naam en voorletters en de vermelding ‘Kerkbalans 2021’. 

 

 

Plaats __________________  Datum __________________ 

 

 

Handtekening  

 

 

 

 

*SEPA-machtiging: u geeft de Protestantse Gemeente te Veendam toestemming om 
doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens Kerkbalans en u geeft uw bank toestemming om het bedrag van uw 
rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht. U kunt een afschrijving altijd 
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 
bank. De incasso stopt automatisch aan het eind van het jaar. De incasso over januari is niet 
mogelijk en zal voor de overige maanden op dag 25 van de aangekruiste maanden 
plaatsvinden.  
Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met: Netta 
Dijkstra, telefoon 0598-616006. Wilt u dit formulier invullen en voor 31 januari terugbrengen 
op het aangeven adres? U kunt daarbij gebruik maken van de bijgevoegde 
antwoordenvelop.  
U mag het ook opsturen naar Pommerse Bocht 85, 9642 EC Veendam of mailen naar 
kerkbalans@pknveendam.nl 

mailto:kerkbalans@pknveendam.nl

