Postadres

Holterweg 108
7429 AH Colmschate
Telefoon

Kerkbalans 2019: GEEF VOOR JE KERK!

0570-653530

Naam
:
Adres
:
Postcode / woonplaats :

Website

www.pgcs.nl

Datum

Onderwerp
Kerkbalans 2019

Inlichtingen bij
Henk Flim

Telefoonnummer
0570-654623

E-mailadres
Kerkbalans@pgcs.nl

Geachte heer/mevrouw,
U bent ingeschreven als gemeentelid in onze kerkgemeenschap? Dan nodigen wij u van harte uit om bij te dragen
aan de Actie Kerkbalans 2019.
Ook in 2019 willen wij op vele gebieden activiteiten ontplooien. Wij willen een hechte gemeenschap zijn en
gemeenteleden steun verlenen op belangrijke momenten in het leven zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Om
dit te realiseren hebben wij in 2019 uw hulp en ondersteuning hard nodig.
Uw bijdrage geeft de mogelijkheid om onze activiteiten naar de gemeenteleden en maatschappij te
blijven voortzetten.
Om de verspreiding en het ophalen van de Actie Kerkbalans te vereenvoudigen vragen we u te reageren via de
email. U kunt dit doen door het ingevulde en ondertekende toezeggingsformulier te scannen/foto van te maken
en te mailen naar: kerkbalans@pgcs.nl.
Als u reageert per email wordt u in het vervolg ook per email benaderd voor overige kerkelijke zaken van de
PGCS. Als u dat niet wilt, kunt u dat aangeven op het toezeggingsformulier.
Wij danken u voor uw medewerking en hopen u in 2019 welkom te mogen heten bij een van onze vieringen op
zondag of een van onze andere activiteiten.
Met dank en een vriendelijke groet,
Jan Hulzebosch
Voorzitter Kerkenraad

Everard Post
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

-------------------------------------- Voor uw eigen administratie ------------------------------------Toezegging 2019
Ik heb/wij hebben toegezegd een totaalbedrag van € _____________ te voldoen in _____ termijn(en) in de
maand(en) ________________________________ per:
O
O

automatische incasso, van mijn bank-/girorekeningnummer (IBAN):____________________
eigen overschrijving op bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. Prot. Gem. ColmschateSchalkhaar o.v.v. VVB2019

Toezegging Actie Kerkbalans 2019
Op dit formulier kunt u aangeven wat uw toezegging is voor de Actie Kerkbalans 2019. Wij
verzoeken u het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
Naam:
Adres:
______________________________________________________________________________

1. Bedrag en termijnen invullen
Voor het werk in de PGCS ben ik/zijn wij bereid bij te dragen met een totaalbedrag van
€
maand(en):
Jan

Feb

, in
Mrt

Apr

termijn(en) van elk €
Mei

Jun

Jul

in de hieronder aangekruiste
Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2. Betalingsgegevens invullen
We willen u er graag op wijzen dat automatisch incasso voor ons de meest kosten- en
tijdbesparende wijze van betalen is. Dit heeft dan ook onze voorkeur.
Betaalwijze: (één keuze aankruisen)
O

Automatische incasso*
Rekeningnummer (IBAN): _________________________________________________

O

Ik maak het bedrag zelf over op rekeningnummer NL56 RABO 0373 7049 33
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar o.v.v. VVB2019.

O

Ik betaal per iDEAL. Ik ontvang hiervoor in elke door mij aangekruiste maand een e-mail met
een iDEAL betalingsverzoek (graag uw e-mailadres onder 4 invullen of controleren).

3. Aanvullende vragen
Aankruisen indien van toepassing:
O

Volgend jaar wil ik mijn toezegging voor de Actie Kerkbalans digitaal regelen (graag uw e-mailadres
onder 4 invullen of controleren).

O

Ik wil een overeenkomst periodieke gift afsluiten. Stuur mij hiervoor de benodigde documenten.

4. E-mailadres
Mijn email adres is: ___________________________________________________________

5. Ondertekening
Handtekening

Datum

*) SEPA-machtiging (alleen van toepassing bij keuze voor automatische incasso): Door ondertekening van dit
formulier geeft u toestemming aan de Prot. Gem. Colmschate-Schalkhaar om doorlopend incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens VVB overeenkomstig de
opdracht van de Prot. Gem. Colmschate- Schalkhaar. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u het
bedrag laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden. Het Incassanten-ID van de Prot. Gem. Colmschate- Schalkhaar is
NL75ZZZ302584829035. De incassodatum is rond dag 25 van elke aangekruiste maand.

