
Ontmoetingskerk Dieren

op zoek zijn
in verhalen
in een lied
met mensen
gevonden worden
ontdekken dat je bent bemind
en dat delen met elkaar
in de dienst aan God
de dienst aan elkaar
de dienst aan de wereld

"geloven is zo gek nog niet"

ds. Frans Ort

Bazaar Ontmoetingskerk

"Eenmaal in de twee  
jaar is de Bazaar. Het    
is elke keer weer een 
belevenis om dit met 
ongeveer 125 
medewerkers te doen."

Paul Boer
(lid van de  
Bazaarcommissie)

Het studioteam zorgt voor de 
liturgie en andere beelden op 
de schermen tijdens de dienst 
en ook voor opname van de 
kerkdiensten met geluid én 
beeld via kerkdienstgemist.nl.

"Meer functionaliteit tijdens de 
dienst en beeld in huis bij wie 
niet meer naar de kerk kan 
komen."

Erwin van der Klooster
(vrijwilliger in het studioteam)

Protestantse gemeente Dieren

Als u meer wilt weten:

Protestantse gemeente Dieren
website: www.pkndieren.nl
        facebook.com/protestantsegemeente.dieren
        @pkndieren

Voorzitter Kerkenraad:
Johannes de Pous  tel. (0313) 438 614
kerkenraad@pkndieren.nl

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
Dick Ottevanger tel. (0313) 416 936
kerkrentmeesters@pkndieren.nl

Voorzitter College van Diakenen:
Tinus Pater tel. 06 518 360 26
diaconie@pkndieren.nl

Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente Dieren
Domeinlaan 2 tel. (0313) 416 356
6952 HB Dieren
kerkbureau@pkndieren.nl

Ontmoetingskerk Dieren, Adm. Helfrichlaan 54

"De kerk is voor ons een plek 
waar we al jaren lief en leed 
met elkaar delen. Het was dan 
ook heel bijzonder om op deze 
vertrouwde plek het afgelopen 
jaar ons huwelijk te laten 
inzegenen en feest te vieren."

Hans en Marieke Schimmel 
(gemeenteleden)

Protestantse gemeente Dieren
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Periodieke gift iets voor u? 
Zonder extra kosten uw jaarlijkse toezegging verhogen?
Als u na lezing van het bovenstaande artikel denkt 'dat wil ik ook', 
kruis dit dan aan op het toezeggingsformulier. 
 

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. 
We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. 
Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Dat is het thema van 
de Actie Kerkbalans van dit jaar
Als kerk zijn en voelen wij ons ook actief verbonden met de (participatie)maatschappij waarin
wij leven. Omzien naar elkaar brengen wij in de praktijk door o.a. deel te nemen aan de 'Actie 
Kersttas', betrokken te zijn bij het Inloophuis, de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en Stichting 
Mensen in de Bijstand. Daarnaast is met de gemeente Rheden nauw contact om 
hulp te organiseren voor de medemens die het moeilijk heeft. 

Bijna dagelijks staat de kerk bol 
van activiteiten waarbij 
ontmoeting centraal staat.
Er oefenen koren, er worden 
lezingen, filmavonden, cursussen 
en workshops gegeven. Eenmaal 
per twee weken eten mensen 
samen tijdens de tweewekelijkse 
Ontmoetingsmaaltijd. Kortom, 
voor ieder, jong en oud, wat wils. 
Heeft u al eens een activiteit 
bezocht?
Zie voor meer informatie onze 
website www.pkndieren.nl.

Als geloofsgemeenschap zijn er veel 
momenten die we met elkaar vieren. 
In de laatste decemberweken is het 
Kerstfeest, waarin we de komst van 
Jezus vieren, daarvan een 
aansprekend voorbeeld. Samen met 
Pasen, Pinksteren en Hemelvaart 
zijn dat de hoogtijdagen in onze 
vieringen. Maar vieren is meer. 
Doop, belijdenis en zegen en 
natuurlijk de wekelijkse eredienst op 
zondag; momenten waarop we met 
elkaar stil staan en dankbaar zijn 
voor de dagen die wij met elkaar 
mogen (be)leven. We zijn elkaar op 
die manier tot steun en vinden, in 
moeilijke momenten, troost bij 
elkaar.

Vierende geloofsgemeenschap

Activiteiten en ontmoetingen

Mijn kerk verbindt

Er zijn 2 soorten giften:
  - Gewone giften: zijn aftrekbaar onder aftrek van 1% van uw drempelinkomen (uw
     gezamenlijke inkomen minus aftrek kosten eigen woning);
  - Periodieke giften: zijn in tegenstelling tot gewone giften geheel aftrekbaar, dus zonder 
    aftrek van een drempelbedrag. 

Onze Protestantse gemeente Dieren (PgD) is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Daarom mag u, zonder aftrek van 1% van uw drempelinkomen, bij de Aangifte 
Inkomstenbelasting giften aftrekken onder de voorwaarde dat: 
   - de giften periodiek zijn (minimaal voor een periode van vijf jaar);
   - er sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen de PgD en u betreffende deze
     periodieke giften. Zo'n overeenkomst kan zonder kosten onderling worden vastgelegd
     in een formulier van de belastingdienst. 

Als u gebruik maakt van de regeling voor periodieke giften betaalt u minder 
inkomstenbelasting, afhankelijk van de (hoogste) belastingschijf die bij u van toepassing is. 
Misschien kunt u bij het vaststellen van uw jaarlijkse bijdrage hiermee rekening houden. 

De regeling 'periodieke giften' is het overwegen waard als u in het verleden bij aftrek van 
uw giften (incl. jaarlijkse kerkelijke bijdrage) onder of net boven de voor u geldende 
drempel uitkomt. 

Als u van de regeling voor periodieke giften gebruik wilt maken, dan kunt u dit aankruisen 
op het toezeggingsformulier. Vanuit het kerkelijk bureau zal dan de penningmeester in 
februari met u contact opnemen. 
Als u meer wilt weten over deze regeling kunt u contact opnemen met de penningmeester, 
liefst per mail, of kijk op onze website www.pkndieren.nl/kerkbalans.

Henk Nijman, penningmeester PgD
tel. 0313 - 413 000
Mail: financienkerk@pkndieren.nl

Inkomstenbelasting 2017: aftrek periodieke giften

De Protestantse gemeente in 
Dieren is een bloeiende 
geloofsgemeenschap van veel 
verschillende mensen. U bent 
een van hen. 
Het geloof in God is wat ons ten 
diepste bindt. Samen vormen we 
een actieve gemeente van 
jongere en oudere mensen die 
met elkaar het geloof vieren en 
beleven. Meer dan 300 
vrijwilligers zijn samen met 
professionals actief om een 
levende geloofsgemeenschap te 
kunnen zijn waarin we omzien 
naar elkaar en actief zijn in de 
maatschappij waarin we leven. 

Als kerkgemeenschap bieden we met 
ons kerkgebouw letterlijk onderdak 
aan heel veel activiteiten. Naast onze 
wekelijkse erediensten zijn er veel 
meer activiteiten in ons kerkgebouw. 
We bieden onderdak aan alles wat 
nodig is om als Protestantse 
gemeente een fijne betekenisvolle 
gemeente te kunnen zijn. Onze 
predikanten en de koster, betaalde 
arbeidskrachten, zijn in dit alles van 
groot belang. 

Jaarlijks vragen wij u met de Actie 
Kerkbalans om een vrijwillige bijdrage 
te geven, zodat dit alles ook in 2017 
mogelijk blijft. 
U doet toch ook weer mee dit jaar?

Actie Kerkbalans
U doet toch ook weer mee dit jaar? 

Richtlijn voor uw bijdrage
Uw bijdrage is vrijwillig en u 
bepaalt zelf hoeveel u bijdraagt. 
Als richtlijn voor de hoogte van uw 
bijdrage stellen wij voor 2% van 
het netto-inkomen. Uw bijdrage 
aan Kerkbalans is fiscaal 
aftrekbaar. 

De Protestantse gemeente Dieren

Martin Spaander en Rini van 
Dijkhuizen zijn als jeugdouderling 
bevestigd. Zij werken aan een kerk 
die onze jongeren aanspreekt. 

De High Tea, 
georganiseerd door
de Diakonie. 

Dienst in onze nieuw 
ingerichte kerkzaal.
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