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Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
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De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en 

Swichum 
 
Tijdens de fusie in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde 

kerk werden onder andere de volgende woorden gesproken: 
“Wy wolle iepenstean nei de hiele mienskip fan Wurdum, 

Swichum en Wytgaard (en de oare doarpen yn ’e omkriten). 
Wy wolle ús net mear ôfsûnderje fan “de oaren”. Dat hat té 
lang sa west. Wy wolle as tsjerke midden yn it doarp stean. Wy 

binne dan faaks net fan ’e wrâld, mar wol yn en foar de 
wrâld!” 

 
Met deze instelling willen wij er zijn in het dorp en voor 

iedereen.  
Iedereen is dan ook welkom om aanwezig te zijn bij de 
wekelijkse kerkdienst.  

 
Aanpassen De coronatijd had flinke invloed op de 

samenkomsten in de kerk. Gelukkig konden de beperkingen in 
het samenkomen los worden gelaten. Dat maakt het mogelijk 
om kerkdiensten weer op de oude voet te houden. 

 
Wat blijft is dat de kerkdiensten ook via een livestream kunnen 

worden bekeken en beluisterd. Voor wie toch wat afstand wil 
houden... is dat goed mogelijk.  
 

Zoals op de zondag van Palmpasen. Dit vierden wij met heel 
veel mensen op de basisschool. 

 
 
    

 
En met Pasen werd om 6.00 uur in de 

morgen de nieuwe Paaskaars aangestoken. 
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Predikant 

Da. Wiebrig de Boer Romkema is onze 
predikant. Ze is beschikbaar voor iedereen 
die een beroep op haar doet.  

 
 

Bijzondere kerkdiensten 
In 2022 kon in juni weer de openluchtdienst worden gehouden. 
Dit is in samenwerking met de Rooms Katholieke parochie in 

Wytgaard. Brassband Wirdum zorgde voor prachtige muziek.  

 

Tijdens de gedenkzondag op 
30 oktober werden de namen 

genoemd van alle overleden 
gemeenteleden en inwoners 
uit Wirdum en Swichum. Voor 

ieder van hen werd een kaars 
aangestoken.  

 
En wat is het mooi dat wij weer bij elkaar kunnen komen. 
Zoals in de zangdienst op 4 december. Samen zingen en 

spelen…  

 
En er wordt naar elkaar omgekeken. Elkaar opzoeken, 
steunen, stil staan bij bijzondere gebeurtenissen…  
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Een kerk is meer dan een kerkdienst! 
 

Financiering 
Een kerk krijgt geen subsidie. De 

gemeenteleden zijn samen (ook financieel) 
verantwoordelijk voor het bestaan van de 
gemeente. Daarom is er de actie Kerkbalans 

en houden we collectes in de kerk. Want de 
genoemde activiteiten (en nog veel meer) 

kunnen doorgaan omdat u een bijdrage levert.  
 

Met uw bijdrage is het mogelijk om de kerk te laten  

voortbestaan! 
 

Voor 2023 is berekend wat we denken te ontvangen en uit te 

geven. 
 

Begroting 2023 

Opbrengsten onroerende zaken: 
Kerk, Fikarij, Pastorie en landerijen €   31.495,- 
Ontvangen renten en opbrengst effecten,  

inclusief overige opbrengsten €   29.600,- 
Kerkelijke bijdragen en collecten €   57.000,- 

Specifieke giften/schenkingen/erfenissen  €     3.000,- 
Totaal van de ontvangsten € 121.095,- 
 

Af: Uitgaven 
Kosten onroerende zaken: 
Kerk, Fikarij, Pastorie, landerijen €  39.590,- 

Pastoraat: predikant, gastpredikanten €  79.960,- 
Overige kosten, afdrachten, 

Praethuys, kerkblad, kosten bank €  18.800,- 
Totale uitgaven € 138.350,- 
Negatief exploitatie saldo €  17.255,- 
 

Het resulteert in een negatief exploitatie saldo van € 17.255,-. 
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds lagere opbrengsten uit 

vermogen w.o. opbrengst effecten en anderzijds door stijgende 
kosten w.o. de energiekosten. In de begroting van 2023 is ook 

een post van € 5.000,- opgenomen voor onderhoud pastorie. 
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Uw bijdrage blijft van groot belang! 

 
Belangrijke informatie 

Geeft u geld aan goede doelen? Dan 

kunt u het geschonken bedrag, onder 
bepaalde voorwaarden, aftrekken van 

de belasting. Als u bij uw overlijden een 
bedrag aan de kerk wilt nalaten dan zijn 
hier regels aan verbonden. Hierna volgt 

een uitleg daarover.  
 

Regeling belastingaftrek giften 
Geeft u jaarlijks ongeveer hetzelfde bedrag 

aan de kerk? 
Dan kan het voordelig zijn om bij de 
belastingdienst uw gift aan te merken als 

een periodieke schenking. Het voordeel 
wordt groter naarmate uw belastingtarief 

hoger is.  
 
Normale giften aan goede doelen (met een 

ANBI-status en dat is de PKN Nederland) 
zijn alleen aftrekbaar voor zover het totaal van de giften meer 

bedraagt dan 1% van uw inkomen. Deze drempel van 1% 
vervalt als u voor minimaal 
vijf jaar een jaarlijkse vaste 

bijdrage toezegt. Daarvoor 
hoeft u geen notariële actie 

meer op te laten maken. U 
kunt volstaan met een 
invulformulier. Uw al 

toegezegde en betaalde 
bijdrage aan kerkbalans 2023 

kan alsnog deel uitmaken van 
een dergelijke periodieke schenking. Net als bij de gewone 
jaarlijkse bijdrage voor kerkbalans kunt u bij een periodieke 

schenking aangeven hoe u uw bijdrage wilt verdelen over kerk 
en diaconie. Ook is het mogelijk uw uitgaven aan collecte-

bonnen hierin te betrekken.  
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De genoemde formulieren zijn 

verkrijgbaar bij Drees Visser. Ook kunt 
u deze via de website van de 
belastingdienst downloaden.  

Voor alle duidelijkheid, het is een 
overeenkomst met de kerk en niet met 

de belastingdienst.  
 

Wilt u meer informatie over de 

aftrekbaarheid van giften of zelf een 
overeenkomst met de kerk afsluiten, dan kun u contact 
opnemen met Drees Visser. Tel nr.: 058 – 255 18 38 of per  

e-mail fa.visser@planet.nl 
 

Een rekenvoorbeeld 

 
Stel u overweegt 

€ 500,- bij te dragen 
en uw bruto jaarinko-
men is lager dan  

€ 73.031,-. Het 
belastingtarief is 36,93%. (voor AOW-gerechtigden is dit tarief 

19,03%). 
 

Voorbeeld berekening: 

Stel: bruto-inkomen van € 30.000,- per jaar.  
De drempel van 1% van het inkomen is in dit geval € 300,-. 
Van uw gift van € 500,- is dan slechts € 200,- aftrekbaar.  

Die aftrek van € 200,- leidt bij het tarief van 36,93% tot een 
belastingbesparing van ca. € 74,-.   

U draagt dan zelf uiteindelijk netto €426,- bij.  
 
Met een periodieke schenking vervalt de drempel van 1% van 

uw inkomen.  
U kunt dan jaarlijks de volle € 500,- van uw inkomen aftrekken 

en bespaart dus € 185,- belasting. 
 
U draagt zelf uiteindelijk netto € 315,- bij in plaats  

van € 426,-. Wij hopen natuurlijk dat u het belastingvoordeel 
geheel of gedeeltelijk aan de kerk wilt doorgeven.  
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Testament 

Veel mensen denken niet 
graag aan hun testament. 
Want nadenken over een 

testament is nadenken 
over de dood en wat er 

daarna gebeurt. Toch is 
het goed om daar eens bij 
stil te staan. Juist met uw 

nalatenschap kunt u iets doen voor anderen.  
Dat kan door (een deel van) uw 

nalatenschap te bestemmen voor de 
kerk, de diaconie, de zending etc. U 

geeft daarmee wellicht de meest 
betekenisvolle gift van uw leven.  
Wilt u dat (een gedeelte) van uw 

vermogen naar kerkelijke doelen 
gaat, dan is het verstandig om dat 

in een testament vast te leggen. 
Hieronder leest u hoe u hen kunt 
begunstigen in uw testament.  

 
Legaat of (mede)erfgenaam 

Er zijn twee manieren om 
kerkelijke doelen te 
begunstigen in uw testament. 

De eerste mogelijkheid is het 
schenken van een vast bedrag 

of een waardevolle bezitting. 
Dat wordt een legaat 
genoemd.  

De tweede mogelijkheid is het 
benoemen van de kerk tot (mede-)erfgenaam. Het vermogen 

wordt dan verdeeld onder de benoemde erfgenamen. 
Erfgenamen betalen, boven de wettelijke vrijstelling, 
erfbelasting over het verkregen bedrag uit de nalatenschap.  

De kerk is echter vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. 
Het volledige bedrag komt dus ten goede aan de Protestantse 

Gemeente Wirdum (Frl.) e.o.  
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Hoe doe ik mee? 
 

U bent volkomen vrij om te geven wat u wilt bijdragen aan de 
kerk in Wirdum en omstreken.  
 

Het is voor ons wel van belang dat we weten waar we in 2023 
op mogen rekenen. We gaan ervan uit dat uw kerkelijke 
bijdrage, die u de andere jaren betaalde, ook voor 2023 weer 

wilt toezeggen en betalen.  
 

Indien het mogelijk is graag iets meer. Ook voor de kerk 

stijgen de (energie) kosten in deze bijzondere tijden. En ook 
nu zijn sommige opbrengsten lager of komen helemaal niet. 
 

Mocht u om welke redenen dan ook niet in staat zijn een 

bijdrage of een lagere bijdrage te betalen, dan is hier begrip 
voor. Schroom niet ons hierover te informeren. Al uw 

informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
 

Op de bijgaande strook is aangegeven, hoeveel uw bijdrage 
vorig jaar was en, indien van toepassing, hoeveel u nog moet 

betalen over 2022. 
 

De antwoordstrook wordt evenals vorig jaar niet meer 

opgehaald. Wij vertrouwen op ieders eigen 
verantwoordelijkheid. 
 

De volledige begroting voor 2023 ligt ter inzage bij  
Drees Visser, Sj. v. d. Kooistraat 25 te Wirdum. 
telefoonnummer: 058-255 18 38  

e-mail adres: fa.visser@planet.nl 
 

De bankrekeningnummers van de Kerk zijn: 

RABO-bank:  NL 87 RABO 0152 8786 37 
ING-bank:  NL 15 INGB  0000 7356 89 
beiden t.n.v. de Protestantse Gemeente Wirdum e.o. 
 

Namens het college van 
Kerkrentmeesters, 

Jan Sybren de Jong, voorzitter 
Klaas Krol,     secretaris. 


