
                                                                                              Incassant-ID : NL52ZZZ302584829546                                      

                                                                                                                      Bankrekening : NL96 RABO 0320 9800 57    

Protestantse Gemeente Hurdegaryp 

Van Weerden Poelmanstraat 3        Registratienummer: ……………………………………………………….. 

9254 CS HURDEGARYP     Uw registratienummer vindt u in de e-mail. 

Naam:    ………………………………………………………… 

Adres:   ………………………………………………………… 

Postcode en Plaats: …………………………………………………………. 

ACTIE KERKBALANS 2022 

UW TOEZEGGING VOOR KERK EN DIACONIE 

Ik steun de kerk en de diaconie en zeg met ingang van 2022 de volgende bijdragen toe: 

Doelen Kerk      Doelen Diaconie                                                                                               :    

Kerk:     €    Diaconie:                   €   

Twalûd:    €                     (advies €31,50) Z.W.O.:                          € 

Solidariteitskas:    €          (advies € 10,00) Evangelisatie:               €  

                              

Subtotaal Kerk:  €    Subtotaal Diaconie: €                                  Eindtotaal: € 
 
 
N.B. U doet een doorlopende toezegging, maar u kunt deze elk volgend jaar tijdens actie Kerkbalans wijzigen.  

 

Betaalwijze (alleen invullen bij wijziging van betaalwijze of bij de eerste toezegging):  

O Automatische incasso voor bankrekeningnummer (IBANnr):………………………………………………………………………… 

O Zelf overmaken naar NL96 RABO 0320 9800 57    

Automatische incasso (doorlopende SEPA machtiging bij ING Bank):    
Bij automatische incasso geeft u toestemming aan de kerk om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om  
een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven  
overeenkomstig de opdracht van de kerk. U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen  
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. De incassodatum is op of rond dag 25 van de maand. 
 

Mijn totale bijdrage kerk én diaconie wordt geïnd in de volgende maand(en), waarbij sprake is van gelijke termijnen.  

De kerk verdeelt uw bijdragen in lijn met uw opgave.  

O feb   O mrt   O apr   O mei   O juni   O juli   O aug   O sep   O okt   O nov  (aankruisen a.u.b.) 

Ondertekening:  

Handtekening:      Datum: 
   

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STROOKJE VOOR EIGEN ADMINISTRATIE: 
In het kader van Kerkbalans heb ik op (datum)………………………. totaal € …………… aan de kerk en totaal € ............ aan de 
diaconie toegezegd. Bij automatische incasso wordt mijn totale bijdrage kerk en diaconie (in gelijke termijnen) geïnd in de 
volgende maanden:  

O feb   O mrt   O apr   O mei   O juni   O juli   O aug   O sep   O okt   O nov 


