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                  Koortje heropening ‘Open Hof’ kerk 2 oktober 2011 

  

                                                                                                                              

   Jouw kerk is een plek waar je mag nadenken over het leven, waar ruimte is voor      

   hoop, inspiratie, verwondering, onthaasting  en twijfel, en waar helpen  

   vanzelfsprekend is, omdat het, in navolging van Christus, bij onze kerk gaat om de    

   theologie van het doen van gerechtigheid. 
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                          Informatie kerkbalans 2018 

 

Wij zouden het op prijs stellen indien u uw e-mailadres op het formulier invult. In 

de naaste toekomst zouden wij graag op meer digitale wijze met u willen 

communiceren.  

 

Graag uw toezegging (onderste deel) op pagina 5 (VVB) en 7 (ZWO) invullen, 

afknippen en in bijgevoegde retourenveloppe steken. De bezorger van uw 

kerkbalansbrief komt de retourenveloppe op een tijdstip, vermeld op de brief, weer 

ophalen. Het zou fijn als u de retourenveloppe dan beschikbaar hebt.  
 

Informatie over Kerkbalans 2018, periodieke giften en legaten bij  

Penningmeester: Jaap Kranenburg, e-mail: jaap@mantelmakelaars.nl  en 

telefoon 0297 – 32 71 45  

Ouderling-kerkrentmeester: Aad Hofland, e-mail aadhofland@caiway.nl en 

telefoon 0297-32 69 19 of 06-21 55 32 40 

Ibanrekening  voor vaste vrijwillige bijdrage (VVB), giften en legaten:   

NL84 FVLB  0635 8024 65 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Aalsmeer. 

 

Bespreek uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap ruim op tijd met uw 

naasten. Leg uw nalatenschap vast in een testament, alleen dan is het 

rechtsgeldig. Als u overweegt een legaat te bestemmen voor het kerkelijk werk 

kan een gesprek worden aangeboden met een van de pastores waarbij gesproken 

kan worden over de levensdoelen van u als erflater. Wat u onze en uw kerk nalaat 

betekent een investering in onze kerkelijke samenleving en daarbuiten, omdat 

mensen helpen vanzelfsprekend is.  

 

Informatie over Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 

(ZWO) bij 

Voorzitter: Anna Akse-Zanting, e-mail: akse@tiscali.nl en telefoon  

0297-32 00 98, 

Penningmeester: Frans de Jong,  e-mail: frans@jdejongzn.com  en telefoon 06-

54773651 

Ibanrekening voor bijdragen ZWO:  

NL31 FVLB  0635 8024 49 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Aalsmeer inz. 

ZWO cie.                                                         
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               Is uw kerk aan een nieuwe Reformatie toe?  
 

Geachte [aanhef_brief] [tussenv][Naam], 

 
Claartje Kruijff, theoloog des vaderlands, zegt in 
een artikel in Trouw van 31 oktober 2017 dat zij 
vaak mensen tegenkomt die zeggen: ‘Ik geloof wel, 
maar niet de kerk’. Kruijff begrijpt goed waar dat 
vandaan kan komen, maar zij denkt dan ook: ‘Als je 
niet in een kerk gelooft, wat mis je dan veel. 
Geloven in je eentje lijkt mij zo alleen en onvervuld. 
Voor je het weet hoor je alleen je eigen stem. 
Terwijl er midden in de stad of in het dorp plaatsen 
zijn waar je je geestelijke weg mag delen’. Kruijff 
vervolgt met wat de kerk voor haar betekent: ’Ik ga 
naar de kerk omdat ik het nodig heb. Het gaat er 
over mij, maar het draait niet allemaal om mij. Ik 
mag er kwetsbaar zijn en mijn verwarring laten 
klinken. Als ik verdriet voel, steek ik een kaarsje op. 
Het is balsem voor mijn ziel, maar ook bevrijding uit 
mijn ego. Ik hoor over opdracht en bestemming, 
zingeving aan mijn dagelijks bestaan’.  
Kruijff verlangt naar deze levensruimte waar tijd en 
plaats is voor contemplatie, een vorm van 
meditatie, en medemenselijkheid. Een ruimte 
waarin we samen op zoek gaan naar wie we willen 
zijn en wat goed (samen)leven is. Het beangstigt 
haar wel dat die ruimte in onze samenleving steeds 
kleiner wordt. En dat is begrijpelijk, want na de 
Verlichting en de radicale kerkverlating van de 
jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, is de kerk in de 
marge van de samenleving gekomen. Religie, zeker 
na de WOII, werd niet meer begrepen, de grote 
verhalen hadden afgedaan, het was een vorm van 
ouderwets denken geworden. Toch hoeven we niet 
somber te zijn. De secularisatie heeft echter niet 
geleid tot het einde van religie, integendeel, religie  

 
         
  
 
 

 
is vitaal gebleken en de mens blijkt ongeneeslijk 
religieus met een onstilbare honger naar spiritualiteit. 
Religie is voor veel mensen, binnen en buiten de kerk, 
een zoektocht geworden naar wat op een bepaald 
moment bij hen past. Ook zijn mensen onder invloed 
van de multiculturele samenleving zich weer meer 
bewust geworden van de normen en waarden van het 
christendom. De chaos in de wereld heeft tevens een 
proces in gang gezet naar het opnieuw zoeken van 
zingeving. Religie lijkt haar taboe voorbij. Maar kerken 
zijn vooralsnog niet in staat gebleken aan de 
herbeleving van dat besef van religie een richting te 
geven.  
Kruijff doet een poging de Reformatie weer een nieuw 
elan te geven. Op de deur van de samenleving zou zij 
het volgende willen spijkeren: ’Laten wij met elkaar 
samenleven, niet vanuit onze eigen onwrikbare 
waarheden en ‘nee’ naar elkaar toe, maar vanuit een 
‘ja’ vanuit gezamenlijk verlangen naar compassie. 
Vanuit het besef dat we van elkaar afhankelijk zijn; de 
ander als onze andere helft […] In een ruimte waarin 
we op krachten komen in het besef dat we elkaar 
fundamenteel nodig hebben; een spiritueel besef èn 
een moreel appel ineen.’  
Kortom een prachtige gedachte om met elkaar 
proberen kerk te zijn met een sterk appel richting 
oecumene. Doet u mee de Reformatie weer nieuw 
elan te geven? Geeft u uzelf de ruimte en tijd zo kerk 
met elkaar te zijn? Hoeveel is die kerk u waard? Zie 
ook de richtlijn (pag. 4) en wij hopen dat u aan het 
verzoek wilt en kunt voldoen de begroting kerk 2018 
(pag. 10) in balans te brengen door ca. 2% verhoging 
van uw bijdrage. 
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Een richtlijn voor de VVB – de Vaste Vrijwillige Bijdrage 
 
Veel mensen willen graag een richtlijn hebben, omdat ze een redelijk bedrag bij 
willen dragen aan de kerk, ook in vergelijking met anderen. Wij willen deze leden 
tegemoet komen zodat u een idee heeft wat een redelijke bijdrage zou zijn. 
Jongeren, met minimum jeugdloon of student 
Voor jonge mensen met een smalle beurs, die de kerk een warm hart toedragen, 
zouden we een VVB bijdrage voor de kerk van € 5,-- per maand heel fijn vinden. 
Eenverdieners met een smalle beurs 
Hebt u inkomsten op minimumniveau (circa € 1.500,-- netto) of net daarboven, dan 
valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen € 10,-- en  
€ 15,-- per maand zou dan een prachtig bedrag zijn. 
Eenverdieners met een modaal inkomen 
Het modale inkomen van een eenverdiener is nu ruim € 1.900,-- netto per maand. 
Afhankelijk van uw situatie zouden we ½ tot 1 % van uw netto inkomsten per 
maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag voor de kerk tussen € 16,-- en  
€ 20,-- per maand zou een heel mooie bijdrage zijn. 
Net boven modaal (alleen of samen met uw partner) 
Leden van onze kerk die een netto inkomen hebben dat (net) iets boven modaal 
ligt, dat wil zeggen alleen of samen met hun partner vanaf ongeveer € 2.300,-- 
netto per maand, willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te 
geven. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van:  
€ 2.300,-- per maand: € 20,-- tot  € 35,-- bij    € 2.800,-- per maand: € 25,--  tot  € 
45,--. 
Twee keer modaal of meer (alleen of samen met uw partner) 
Als u alleen of samen met uw partner twee keer modaal of meer verdient,  
denken we aan een iets hoger percentage. Bijvoorbeeld bij netto inkomsten van:  
€ 3.600,-- per maand: €  60,--   tot €  125,--  
€ 4.000,-- per maand: €  75,--   tot  € 150,--  
€ 5.000,-- per maand: € 100,--  tot  € 200,--  
Indien het netto inkomen nog hoger is, hopen we op een ruime bijdrage naar  
draagkracht.                             
Tenslotte 
Gelukkig zijn er ook leden die meer - en soms veel meer –  bijdragen, dan we  
hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen,  
dan vragen we u die bijdrage voort te zetten, of zo mogelijk zelfs nog wat te  
verhogen. Op deze wijze kan het draagkrachtbeginsel en de solidariteitsgedachte  
inhoud worden gegeven. 
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De bovenste strook achterlaten in deze brochure 2018 en bij uw administratie bewaren.                                                   

                 Mijn toezegging kerkelijke bijdrage (VVB) 

Mijn toezegging voor 2018 is €                                                     reg.nr.[reg.nr.                         ] 

     Ik heb de Kerkrentmeesters gemachtigd het bedrag van mijn toezegging in de volgende termijnen     

               van mijn rekening af te laten schrijven.              

                per maand         per kwartaal       per halfjaar       per jaar, bij voorkeur in de maand . . . . . .  

Ik maak zelf het bedrag van de toezegging in de volgende termijnen over op rekening    

NL84  FVLB  0635  8024  65 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Aalsmeer onder vermelding van  

VVB 2018 

                             per maand           per kwartaal           per halfjaar         per jaar, in de maand . . . . . . 

            Onderstaand deel van de toezegging graag in de retourenveloppe steken  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --             
               Toezegging kerkelijke bijdrage (VVB) 

                                            Naam                    : [aanhef_adres][Voorl.][tussenv][Naam] 

                                            Adres                    : [Naam] 

                                            Pc/woonplaats  : [pc woonpl] 

                                            E-mailadres         : [eMail] 

                                            Reg.nr.                 : [reg.nr.] 

 

Voor 2017 heb ik toegezegd €  [ VVB      ]. Voor 2018 zeg ik een kerkelijke bijdrage toe van €               

Over 2017 en vorige jaren resteert nog*) €  [rest 2017] .   

 U hebt voor 2018 reeds vooruitbetaald €  [vooruit]   

*betalingen bijgewerkt  tot en met  20  december 2017. 

        Ik machtig hierbij de Kerkrentmeesters het bedrag van mijn toezegging in de volgende termijnen van 

        mijn rekening  NL. . .   . . . .  . . . .   . . . .  . .    af te laten schrijven. 

                  per maand       per kwartaal       per halfjaar      per jaar, bij voorkeur in de maand . . . . . .  

       Ik maak zelf het bedrag van mijn toezegging in de volgende termijnen over op rekening 

       NL84  FVLB  0635  8024  65 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Aalsmeer onder vermelding van  

       VVB 2018 

                  per maand      per kwartaal        per halfjaar      per jaar, in de maand. . . . . . . . 

  

Datum: ___________________Handtekening:_____________                                                     5                                         

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



            

2018                                                                                                           

De bovenste strook achterlaten in deze brochure 2018 en bij uw administratie bewaren.                                                   

Mijn toezegging Zending, Werelddiacon.en Ontwikkelingssamenwerking(ZWO)  
 

 Mijn toezegging voor 2018 is €                                                     eg.nr.[reg.nr.                         ] 

Ik heb de ZWO gemachtigd het bedrag van mijn toezegging in de volgende termijnen van mijn       

rekening af te laten schrijven.              

                per kwartaal      per halfjaar        per jaar, in de maand . . . . . . .  

Ik maak zelf het bedrag zelf van de toezegging in de volgende termijnen over op rekening   

 NL31  FVLB  0635  8024  49 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Aalsmeer inz. ZWO-cie . 

                per kwartaal      per halfjaar        per jaar, in de maand . . . . . . 

Onderstaand deel van de toezegging graag in de retourenveloppe steken  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
  Toezegging Zending, Wereldddiacon.en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

                                            Naam                    : [aanhef_adres][Voorl.][tussenv][Naam] 

                                            Adres                    : [Naam] 

                                            Pc/woonplaats  : [pc woonpl] 

                                            E-mailadres         : [eMail] 

                                            Reg.nr.                 : [reg.nr.] 

 

Voor 2017 heb ik toegezegd €   [ ZWO           ]. Voor 2018 zeg ik een kerkelijke bijdrage toe van €              ,--   

    Ik machtig hierbij de ZWO het bedrag van mijn toezegging in de volgende termijnen van 

    mijn rekening  NL. . .   . . . .  . . . .   . . . .  . .    af te laten schrijven. 

                  per maand      per kwartaal       per halfjaar      per jaar, bij voorkeur in de maand . . . . . . .  

 

     Ik maak  zelf het bedrag van mijn toezegging in de volgende termijnen overmaken op rekening 

     NL31  FVLB  0635  8024  49 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Aalsmeer inz. ZWO cie 

     onder vermelding ZWO 2018. 

                  per maand      per kwartaal       per halfjaar       per jaar, in de maand . . . . . . . 

     Datum: ___________________Handtekening:_____________  
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                            Anbi, de Kerk en de Fiscus  
 

Steunt u      
onze kerk  en  
ZWO  met 
een 
bijdrage? 

 
 

Dan 
kunt u 
de kerk 
mogelijk
meer 
geven, 
zonder 
dat het 
u meer 
kost 

 

UW GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR 
Uw giften aan onze kerk, ook die aan de ZWO zijn aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid 
erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt 
echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% 
van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw 
aanslag inkomstenbelasting. 
 

GEEN DREMPEL BIJ PERIODIEKE GIFT 
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks 
eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw 
belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% 
vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de Belastingdienst dan 
bij een gewone gift.  
 

WANNEER IS EEN GIFT EEN PERIODIEKE GIFT? 
U kunt dit regelen via het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in 
geld’ te downloaden via de Belastingdienst. Als u voor zowel de Kerk 
(VVB) als de ZWO een periodieke gift wilt doen, dan dient er voor elke 
instelling, dus voor zowel de Kerk en de ZWO een aparte overeenkomst 
opgemaakt te worden. De gift bestaat uit een recht op vaste en 
gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u zich verplicht  elk 
jaar hetzelfde bedrag aan een ANBI- instelling te betalen. Er geldt een 
looptijd van tenminste 5 jaar, maar het mag ook langer of zelfs voor 
onbepaalde tijd. De verplichting eindigt bij het overlijden van de schenker 
of het overlijden van een ander dan de schenker, dat laatste kunt u zelf 
bepalen. Bij de gegevens van de instelling vermeldt u: Protestantse 
Gemeente Aalsmeer RSIN/fiscaalnummer 819807515 óf Diaconie 
Protestantse Gemeente Aalsmeer inz. ZWO cie. 824126919. De 
overeenkomst dient in tweevoud te worden opgemaakt. Beide 
exemplaren geeft u af aan de penningmeester of ouderling-
kerkrentmeester van onze kerk. Na het toevoegen van een uniek 
transactienummer gaat een exemplaar in het archief van de kerk t.b.v. 
controle van de Belastingdienst en een exemplaar gaat naar de schenker. 
Komt u er zelf niet uit overleg met de penningsmeester of de ouderling-
kerkrentmeester.  
U zou ook kunnen overwegen het belastingvoordeel of een deel daarvan 
in de gift te verwerken. Voorbeeld: een reguliere gift van bijv. € 500,-- zou 
dan, afhankelijk van uw inkomen, een gift van € 857,-- kunnen worden  
 
LEGATEN EN SCHENKINGEN 
Legaten en schenkingen aan de kerk zijn vrij van schenkingsrechten. Voor 
meer informatie neemt contact op met de penningmeester, Jaap 
Kranenburg, of ouderling-kerkrentmeester, Aad Hofland. Zie voor verdere 
informatie, telefoon en e-mailadressen pagina 2.  
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                                   Financiële cijfers Kerk 

Toelichting begroting 2017 (bijgesteld medio oktober) 
Het jaar 2017 eindigt op basis van ruim 9 maanden actuele cijfers en 3 maanden prognose op  

€ 4.858,—positief (er was een tekort voorzien van € 3.085,—). De belangrijkste reden voor dit is de 

toegenomen omzet van ’t Baken, vooral veroorzaakt door condoleances en uitvaarten voor leden en 

derden.  

Toelichting begroting 2018 
Bij de opbrenst van ’t Baken zijn we uitgegaan een continuering van de situatie in 2017. Bij de kosten 
zijn geen bijzonderheden te melden. De vrijwillige bijdragen zijn voor 2018 ongeveer op hetzelfde 
bedrag gehouden als in 2017. Om de begroting sluitend te krijgen – rekening houdend met minder 
leden – hopen we dat de leden ca. 2 % meer bijdragen.           
                                                          10                                                                                                                       

OPBRENGSTEN      werkelijk 2016       begroting 2017      prognose 2017       begroting 2018

Huur inkomsten

Netto opbrengst woningen 16811 16720 16615 16520

Bijdrage leden

Vrijwillige vaste bijdragen 138671 137000 136976 136957

Giften/legaten 2500 0  1310 0

Ledenbijdrage 6272 6000 5900 5700

Oogstbijdrage 4252 4500 4200 4000

Algemene collecten 15433 167128 14500 162000 13500 161886 13200 159857

Opbrengst Zalencentrum Aalsmeer

Netto-opbr. horeca Zalencentr. Aalsmeer 19481 22350 27973 29570

Verhuur ruimten kerk 25664 45145 26000 48350 27102 55075 27000 56570

Diverse opbrengsten

Rente 898 1000 0 0

Opbrengst kerkblad 2280 1850 1850 1750

TOTALE OPBRENGSTEN 232262 229920 235426 234697

KOSTEN      werkelijk 2016       begroting 2017    prognose 2017       begroting 2018

Predikanten, beheerder en organisten

Honoraria en kosten predikanten 101369 112300 111098 114310

Honorarium en kosten beheerder 41393 40170 40782 42300

Honoraria organisten 1955 1900 1890 1900

Preekvoorziening 3113 147830 2800 157170 2176 155946 2430 160940

Afdrachten PKN Utrecht

Kerkrentmeesterlijk quotem 7984 8263 8264 7715

Solidariteitsbijdrage 3310 11294 3250 11513 3150 11414 3100 10815

Gebouwen en orgel

Kleine aanschaf en onderhoudskosten 12116 9500 10275 7800

Dotatie groot onderhoud gebouwen 21925 22364 22372 22921

Dotatie groot onderhoud orgel 1071 1103 1103 1136

Verzekeringen 1456 36568 2900 35867  2818 36568 2900 34757

Exploitatie kerk 

Electra, gas en water 8304  11000  11424 11500

Kosten kerkdiensten 8222 7400  7233 7400

Telecommunicatie/internet 791  780   767 800

Beheerskosten 1812  1875 1589 1710

Publiciteit en drukwerk 496  600 728 850

Verzekeringen 396  400 397 400

Koren 675  800 500 600

Bijdrage jeugdwerk 2000  2000 2000 2000

Bijdrage kerkelijke activiteiten 2113 24809 3400 28255 1827 26465 2750 28010

Overige

Diversen 51 0

Bankkosten 231 200 175 175

TOTALE  KOSTEN 220783 233005 230568 234697

TEKORT/OVERSCHOT OVERSCHOT 11479 TEKORT -3085 OVERSCHOT 4858 0
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                                      Financiële cijfers ZWO 
 

 
                 Toelichting 

Voor2018 is gekozen uit de volgende twee projecten van ‘Kerk in Actie’  (www.kerkinactie.nl/ 
projecten), waarmee kwetsbare mensen elders in de wereld worden ondersteund.  
Levensreddende zorg voor ouderen en kinderen in Moldavië 
De meeste dorpen en steden in Moldavië beschikken nauwelijks over een over waterleiding, riolering 
over verwarmingssysteem. In de winter daalt de temperatuur soms tot -35°C. De hoge werkloosheid, 
corruptie, lage lonen en pensioenen zetten tal van jongeren aan om het land te verlaten. Vaak laten zij 
ouderen en kinderen achter om elders werk te vinden. De achteruitgang van de levensstandaard treft 
bejaarden en kinderen het hardst. Voor veel ouderen is het dagelijks leven een strijd om te overleven. 
Het pensioen is niet toereikend voor de dagelijkse behoefte aan voedsel en verwarming. Omdat 
ouders naar het buitenland vertrokken zijn, zijn veel kinderen al op jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen met alle gevolgen van dien. De christelijke stichting Bethania voorziet daar waar mogelijk 
in een warme maaltijd en verleent thuiszorg en daarnaast hulp bij het maken van huiswerk en  
psychische hulp. 

Samen kinderarbeid stoppen 
In Mali zijn stappen gezet om kinderen naar school te laten gaan. Op dit moment krijgt zo'n 80% van de 
kinderen onderwijs, maar soms ook aanzienlijk minder.  Een van de redenen is dat kinderen belangrijke 
arbeidskrachten zijn in het familiebedrijf of in de goudmijnen. Ook blijkt dat de school soms te ver weg 
is en daarbij is de kwaliteit van het onderwijs ondermaats. Kerk in Actie streeft er naar om samen met 
drie Malinese partnerorganisaties alle 30.000 kinderen in de regio's Koulikoro, Sikasso en Ségou naar 
school te laten gaan of een vak training te geven. Deze organisaties zorgen ervoor dat kinderen van 8-
12 jaar hun achterstand inhalen en naar school gaan. Jongeren van 12-15 jaar die nooit naar school zijn 
geweest worden gekoppeld aan een “meester” om een vak te leren. 
 
Verder zal de ZWO commissie in de loop van het jaar 2018 een oproep doen aan u om met een 
voorstel te komen tot ondersteuning voor één of meerdere doelen in de wereld. Met uw bijdrage 
kunnen wij met elkaar proberen een beetje de nood van de wereld te verzachten.  
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OPBRENGSTEN      werkelijk 2016       begroting 2017       begroting 2018

Vrijwillige bijdrage en giften 21218 21000 20000

Opbrengst collecten ZWO 4x 2120 2000 1800

Dividend Oikocrediet Ned. Fonds 122 120 120

23460 23120  21920

Totale baten

LASTEN
Kerk in Actie (Zending/Werelddiaconaat) 741 10240 10000

Projecten via Kerk in Actie en derden 10000 10000 9250

Gift Noodhulp droogte Ethiopië 2016 1000

Giften projecten via gemeenteleden 6750

Doorzendcollecte Kerk in Actie 0 2000 1800

Kosten erediensten 150 300 300

Bank-en overige kosten 394 460 450

Herbelegd dividend aandelen OIKO 120 120

19035 23120 21920

http://www.kerkinactie.nl/%20projecten
http://www.kerkinactie.nl/%20projecten
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                                                                                                        Protestantse Gemeente Aalsmeer, Sportlaan 86,  1431JA Aalsmeer 

                                                                              [aanhef_adres] [voorl.][tussenv] [Naam] 

                                                               [adres] 

                               [ pc woonpl]                     

                                                                                                                        

      

                   Boeket heropening kerk na verbouwing - 2 oktober 2011                    

   

 


