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IBAN nummer kerkelijke bankrekening
De komende periode gaan consumenten en bedrijven meer en meer gebruik maken van IBAN (International Bank Account
Number)
Het is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit het huidige nummer.
Meer informatie kunt u vinden op internet pagina www.overopiban.nl
Voor onze gemeente is dat erg handig voor de leden uit België en Duitsland. Die kunnen makkelijker dan eerder geld
overmaken op onze rekeningen.
Het IBAN nummer van onze hoofd betaalrekening samen met de BIC code (Bank Identifier Code) is:
<h2 style="text-align: left; IBAN: NL78INGB0001051260
<h2 style="text-align: left; BIC:

INGBNL2A

De Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht heeft nog een aantal rekeningen, maar deze worden voor speciale zaken
gebruikt zoals bv. girale collecten. We hebben het liefst dat losse betalingen worden gedaan op onze hoofdrekening bij
de ING.Bert Bosman

Hans Pelman, 13-01-2013
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 485, Subitem: 28.
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UW BIJDRAGE VOOR DE SOLIDARITEITSKAS: EEN UITLEG
In dit artikel proberen we u uit te leggen wat de Solidariteitskas inhoudt en wat uw bijdrage, of het niet betalen
ervan, betekent voor onze eigen gemeente.
Onlangs is bij een groot aantal leden van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht een herinnering voor de betaling
van de Solidariteitskas op de mat gevallen.
Het College van Kerkrentmeesters heeft geconstateerd dat deze bijdrage steeds minder wordt voldaan. In dit artikel
proberen we u uit te leggen wat de Solidariteitskas inhoudt en wat uw bijdrage, of het niet betalen ervan, betekent voor
onze eigen gemeente.
De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp
nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een
noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn. En wie
weet, misschien moet onze gemeente in de toekomst nog wel eens een beroep doen op de Solidariteitskas!
Het geld in de Solidariteitskas komt van de gemeenten zelf. Per belijdend lid in de gemeente wordt per jaar een bedrag
van (momenteel) 5 euro afgedragen.
Ter compensatie van deze bijdrage wordt aan alle gemeenteleden (doopleden én belijdende leden) een acceptgiro gestuurd
waarmee u gevraagd wordt een bedrag van 10 euro bij te dragen. Bij de acceptgiro zit een foldertje waar een en ander
wordt uitgelegd.
Als een gemeente meer geld binnenkrijgt dan voor de afdracht nodig is mag ze dat voor haar eigen werk gebruiken.
Helaas houden we geen geld over, zoals hieronder voor 2012 wordt getoond:

Opbrengst Solidariteitskas 2012:
¬ 2.548

Kosten acceptgiros en porti:
- ¬ 448

Afdracht 2012 :
- ¬ 2.330

Resultaat:
- ¬ 230

Mede hierom wil het College van Kerkrentmeesters een beroep doen op de leden die hun bijdrage nog niet hebben voldaan.
U steunt met uw bijdrage andere gemeenten in Nederland die het moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Maar u
steunt ook de eigen Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht. Enerzijds met het voldoen van de verplichte afdracht, en
als we iets overhouden komt dat zeker goed van pas.
Nog een kleine opmerking over de herinnering. Het systeem van verzenden van de herinnering is helaas niet waterdicht.
Met name mensen die anders dan met de acceptgirokaart betalen slippen er nog wel eens doorheen. Krijgt u een onterechte
herinnering dan bieden we daarvoor onze excuses aan.
Met vriendelijke groet,
Bert Bosman (penningmeester)

Hans Pelman, 01-09-2013
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 626, Subitem: 28.
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