
Actie Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage 2022

 
De Protestantse gemeente “De Open Hof” wil een diaconaal bewogen 

gemeente zijn. Dienen, Delen, Doen is het motto. Dit willen we als 

diaconie graag samen met u handen en voeten geven. 

In het diaconale werk van De Open Hof is er aandacht voor iedereen in 

onze gemeente. Waar nodig ondersteunt de diaconie gemeenteleden 

met materiële of financiële problemen. In deze tijd, waarin voor meer 

mensen het bestaan onzeker wordt, willen wij er zijn. Bij verzoeken om 

een steuntje in de rug wordt serieus en vertrouwelijk gekeken wat wij 

als kerk kunnen betekenen. Hiervoor zijn in 2021 ook extra middelen 

vrijgemaakt.  

Daarnaast dragen wij bij aan regionale en landelijke instellingen die zich 

inzetten voor armoedebestrijding, vluchtelingen en mensenrechten. 

En de landelijke kerk vraagt voor haar diaconale werk een jaarlijkse 

verplichte bijdrage. 

De diaconie kan haar werk alleen doen door de bijdragen van de 

gemeenteleden, van u dus. Deze bijdragen worden gevormd door de 

Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage en door incidentele giften. Want de 

opbrengsten van de collecten in de kerkdienst worden volledig 

overgemaakt naar de doelen waarvoor wij collecteren. Ook de actie 

Kerkbalans draagt NIET bij aan de diaconie en is uitsluitend bestemd 

voor de kerk.  



De Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage wordt op dit moment 

grotendeels opgebracht door een in aantal afnemende groep oudere 

gemeenteleden. Voor deze bijdragen zijn wij zeer dankbaar. Helaas 

betekent dit ook dat de bijdragen een dalende lijn laten zien.  

Willen we het werk van de diaconie kunnen blijven voortzetten dan is, 

en blijft, uw bijdrage hard nodig. Daarom doen wij graag een beroep op 

u. Overweeg, als u nu nog niet bijdraagt, een Diaconale Vaste Vrijwillige 

Bijdrage te geven, of overweeg uw bijdrage wellicht te verhogen.  

Uw bijdrage kan per maand, per kwartaal of per jaar. Wij ontvangen uw 

bijdragen graag op onze bankrekening   

    NL89 RABO 0373 711 905, onder vermelding van DVVB. 

Kunnen wij op u rekenen? 

 

Belastingaftrek  

De Diaconie van De Open Hof is ANBI geregistreerd, zodat 

uw periodieke bijdrage tot belastingaftrek kan leiden. 

Wanneer u besluit om uw bijdrage te doen middels een vaste periodieke 

schenking voor tenminste vijf jaar is deze zelfs geheel aftrekbaar. 

Op onze website www.deopenhofoudbeijerland.nl vindt u daarover 

informatie. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 

onze penningmeester Harm Bakker (06-33186916 of 

penningmeestercvd@deopenhofoudbeijerland.nl ) 

 

 

Wat ons drijft, is de liefde van Christus 
2 Korintiërs 5:14a 
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