
 
 

 
 
 

Voor hetzelfde geld geeft u meer! 
 

Steun uw kerk met een periodieke gift en schenk het belastingvoordeel aan de kerk 
 
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden 

aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een 

maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor 

een periodieke gift? 

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan 

de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. 

Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook 

onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de 

belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te 

laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder 

dat het u meer kost.  

 

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op 

www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst 

bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente 

kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.  

 

De Schenkcalculator kunt u ook gebruiken om te berekenen wat in het algemeen het 

belastingvoordeel is bij het doen van giften. 

Laat u de kerkelijke gemeente ook meedelen in het belastingvoordeel? 

 

Een periodieke gift is interessant voor gemeenteleden die meer schenken (alle giften bij 

elkaar opgeteld, dus niet alleen voor de kerk) dan 10% van hun verzamelinkomen.  

 

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente 

aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met het College van 

Kerkrentmeesters via 

cvk@hervormdstreefkerk.nl of bel met penningmeester Willem de Bruijn, tel: 0184-683975. 

 

Op de website kunt u ook een Overeenkomst Periodieke Gift downloaden om in te vullen en 

daarna naar bovenstaand e-mailadres te verzenden.  
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