WAT IS DE BRUG U WAARD?
Uitnodiging voor uw financiële bijdrage

DE BRUG

KOSTEN

De Brug is een vindplaats waar zoekers
samenkomen om God èn elkaar te
ontmoeten.

Maar wat kost de Brug eigenlijk? Om deze
kosten te verduidelijken hebben wij deze
voor u/jou globaal in kaart gebracht:

Elke zondag is er een Ontmoetingsdienst.
En dat niet alleen, doordeweeks vinden er
verschillende activiteiten plaats. Zoals:
Samen de Bijbel
ontdekken

Kinderoppas

Koffie drinken

Samen bidden

Eten bij de Brug

Muzikale avonden

Ontmoetingskring

Mannenontbijt

Wij zijn dankbaar voor alle activiteiten
die wij kunnen laten plaatsvinden
mede dankzij alle vrijwilligers die zich
inzetten voor de Brug. Iets waar wij niet
zonder kunnen! Naast de nodige groep
vrijwilligers brengen o.a. de activiteiten
en huur van de locatie ook kosten met
zich mee.

Huurkosten
Activiteiten
PR & Overige

€ 5.000
€ 4.000
€ 2.000

De Brug 		

€11.000

+

Best een bedrag om zo bij elkaar
te brengen - en dan zijn de
personeelskosten buiten beschouwing
gelaten. Een deel wordt dan ook
medegefinancierd door de Hervormde
Gemeente Huizen. Maar de Brug moet
zelf ook haar steentje bijdragen. En daar
hebben wij uw/jouw hulp bij nodig.

FINANCIËLE BIJDRAGE
Met een bijdrage van €70,- per persoon
per jaar kunnen wij er samen voor zorgen
dat de Brug door kan blijven gaan met de
ontmoetingsdienst en verdere activiteiten
die plaatsvinden. De financiële bijdrage
van €70,- is geen verplichting maar
geheel vrijwillig. U/Jij kunt natuurlijk ook
besluiten om minder, of juist meer bij
te dragen. Wij zijn dankbaar voor iedere
bijdrage!

HOE KAN IK BIJDRAGEN?

Een bijdrage leveren kan op twee manieren:
Het over te maken naar
IBAN NL07 RABO 0329 902 652
T.N.V. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
Onder vermelding van ‘Bijdrage De Brug’
Collectebus
Of u/jij kunt een bijdrage doen in de collectebus voor de Brug die elke zondag
tijdens de Ontmoetingsdienst en andere doordeweekse activiteiten in De Vituskerk
aanwezig zal zijn.
Givt
Tenslotte kunt u/jij ook een bijdrage geven via de Givt app. Je kunt dan, nadat
je een bedrag hebt ingevuld kiezen voor ‘Geef door middel van een QR-code’. 		
Vervolgens kun je onderstaande code scannen.

VRAGEN
Mocht u/jij nog vragen hebben?
Neem dan gerust contact op met
de penningmeester van de Brug:
Martijn Molenaar
tel. 06-1130 7557
mjcmolenaar@gmail.com

FAQ
Is deze bijdrage verplicht?
Nee, deze bijdrage is geheel vrijwillig!
Ik heb het financieel niet zo ruim, mag ik ook
minder bijdragen?
Jazeker, elke bijdrage is van harte welkom!
Ik heb het financieel goed, mag ik ook meer
bijdragen?
Jazeker, elke bijdrage is van harte welkom!
Wordt mijn bijdrage via automatische incasso
afgeschreven?
Nee, u mag zelf een éénmalige of periodieke,
overschrijving inplannen bij uw bank.
Is deze bijdrage aftrekbaar voor de belasting?
Ja, De Brug is onderdeel van de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) en deze heeft een ANBI-status.
HOOGHUIZENWEG 36
WWW.DEBRUGHUIZEN.NL

@

Wie ziet mijn bijdrage?
Alleen de adminstrateur van de Hervormde
Gemeente Huizen en de penningmeester van De Brug.
Zij hebben echter allebei geheimhoudingsplicht en
zullen mensen hier nooit op aanspreken.
Kan ik anoniem geven?
Ja dat kan! Doe dan uw bijdrage in de collectebus
die in De Brug staat.
Stopt De Brug als er minder wordt opgehaald
dan nodig is?
Nee, de Hervormde gemeente van Huizen vult een
eventueel tekort aan.
Wat gebeurt er als er meer wordt opgehaald
dan nodig is?
Dit geld zal gebruikt worden ter dekking van de
overige kosten van De Brug.

JAN VERKERK
+31 6 57 99 28 29

@ONTMOETINGSDIENST
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