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Op zondag 22 januari start Actie 

Kerkbalans. Deze zondag en zondag 

29 januari en 5 februari vragen we 

extra aandacht hiervoor. Onder 

andere met een informatiepunt 

Kerkbalans. Nu de acceptgiro is 

verdwenen en de toezeggingskaart 

er anders uitziet kunnen we ons 

voorstellen er vragen over komen. 

En niet alleen om vragen te 

beantwoorden maar ook als 

signaalfunctie. 

Hieronder enkele vragen die 

mogelijk kunnen worden gesteld 

met de mogelijke antwoorden. Kom 

je er zelf niet uit? Dan vind je 

daaronder een aantal  

e-mailadressen waar je de vraag 

naartoe kunt sturen.  

Ik wens je wervende start van 

Kerkbalans en bij voorbaat enorm 

dank voor je medewerking. 

Namens de Protestantse Kerk 

Amsterdam, Yvonne Teitsma, 

coördinator Kerkbalans. 
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Manieren van betalen 

Wat als ik iets toezeg wat ik later in het jaar toch niet blijk te kunnen betalen? 

Je doet een toezegging op basis van de situatie op dit moment. Als er iets verandert is het altijd 

mogelijk om de toezegging aan te passen. Op de website van de Protestantse Kerk staan 

contactgegevens. E-mail: financien@protestantsamsterdam.nl,  telefoon: (020) 53 53 719. 

Waarom is er geen acceptgiro bij? 

Vanaf 1 juni 2023 worden acceptgiro’s niet meer door de banken geaccepteerd. Vandaar dat wij deze 

nu al niet meer toesturen en zijn begonnen met toezeggings/machtigingskaarten. Was de acceptgiro 

een herinnering om te betalen? Stuur een e-mail naar financien@protestantsamsterdam.nl of bel 

(020) 53 53 719 en wij zoeken naar een oplossing. 

Ik wil wel iets extra’s geven, hoe doe ik dat? 

Gebruik en rekeningnummer op de brief en vermeld ‘extra gift’ en naam van de wijkkerk waarvoor 

het bestemd is. (Eventueel machtigingskaart meegeven en hierop extra gift laten plaatsen. 

Rekeningnummer staat op de kaart en op de posters). 

Ik weet niet meer wat ik vorig jaar heb gegeven. Waar vind ik dat? 

Dit jaar staat dit bedrag niet op de kaart vermeld. Stuur een e-mail naar 

financien@protestantsamsterdam.nl  of bel (020) 53 53 719 en wij geven u het bedrag door. 

Hoe werkt ‘MijnPKA’ en willen jullie dat ik dat invul? 

Als je een toezegging doet via ‘MijnPKA’ wordt dit direct opgeslagen in de ledenadministratie. Dan 

hoeven wij als kerk er niets meer aan te doen. Via ‘MíjnPKA’ zijn persoonlijke gegevens ook makkelijk 

te wijzigen. Voor ons is dit de prettigste manier om een toezegging of betaling te ontvangen. 

Hoogte van het bedrag - Hoe weet ik wat een reëel bedrag is om te geven? 

De vuistregel die hiervoor gehanteerd wordt, is een bijdrage van 2% van het gezamenlijke, bruto 

inkomen. Hieronder een rekenvoorbeeld. Geef vooral naar draagkracht.  
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Vragen over ABNI, RSIN en belastingaftrek 

Ik wil mijn gift aftrekken van de belasting maar onze kerk staat niet bij de goede doelen.  

Alle kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam zijn voor de belastingdienst 1 organisatie. De 

Protestantse Kerk Amsterdam heet officieel Protestantse Gemeente te Amsterdam.  

 

Het RSIN-nummer van de ANBI is RSIN 818517669 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ 

 

Onze kerk is toch een ANBI? Waar vind ik het RSIN-nummer? 

Alle kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam zijn voor de belastingdienst 1 organisatie. De 

Protestantse Kerk Amsterdam heet officieel Protestantse Gemeente te Amsterdam. 

https://www.protestantsamsterdam.nl/financien-anbi/ 

De Protestantse Kerk Amsterdam heet officieel Protestantse Gemeente te Amsterdam.  

Het RSIN-nummer van de ANBI is RSIN 818517669 

 

E-mailadressen om vraag naar door te verwijzen 

 
Als er een reactie wordt verwacht graag met naam, adres, e-mail en telefoonnummer en het liefst 

registratienummer (staat op toezeggingskaart) van degene die antwoord verwacht. Naam en adres is 

nodig om na te gaan of persoon in het ledenbestand staat en om zo snel antwoord te kunnen geven 

op de vraag. 

 

 

Vragen doorverwijzen naar ledenadministratie leden@protestantsamsterdam.nl  

1) Ik krijg een brief van de …. kerk maar ik ga altijd naar de … kerk. Wat nu? 

2) Ik wil geen post meer ontvangen van de PKA 

3) Ik wil me uitschrijven 

 

Vragen doorverwijzen naar financiële afdeling financien@protestantsamsterdam.nl   

4) Rekeningnummer wijzigen 

5) Ik wil mijn gift voor 5 jaar vastleggen. Hoe doe ik dat? 

6) Vastgelegde gift opzeggen 

 

Overige vragen die je niet zelf kunt beantwoorden doorverwijzen naar 

info@protestantsamsterdam.nl 
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