
Antwoordformulier Aankoop Pastorie HHG Goes 

Naam:___________________________________________________________________________ 

Adres:___________________________________________________________________________ 

Postcode:_____________ Woonplaats:________________________________________________ 

 
Zegt voor de aankoop van een eigen pastorie de onderstaande financiële hulp toe: 

 
o Een eenmalige gift van € ………………………………… in de maand van aankoop 
o Een maandelijkse gift van € ………………………………… voor de periode van ….... jaar 
o Een jaarlijkse gift van € ………………………………… voor de periode van …….. jaar 
o Een renteloze lening van € ………………………………… met een looptijd van …….. jaar    
o Een rentedragende lening van € ………………………………… met een rentepercentage van .….% en 

een looptijd van …….. jaar, waarbij de rente jaarlijks wordt terug geschonken aan de 
kerkvoogdij (en dus fiscaal aftrekbaar is) 

o Een rentedragende lening van € ………………………………… met een rentepercentage lager of 
gelijk aan het percentage van de hypothecaire lening die zal worden afgesloten. De looptijd 
bedraagt …….. jaar 

 
 
Mijn betaalwijze wordt:  

 
o per bank op het rekeningnummer van de Hersteld Hervormde Stichting Kerkgebouw De 

Hoeksteen te Goes:  NL 07 RABO 0335 0203 72 o.v.v. Bijdrage aankoop pastorie.  
o contant aan de penningmeester van de kerkvoogdij of van de stichting 

 
 
 
Ondertekening:  
Door ondertekening van dit antwoordformulier geef ik aan dat ik akkoord ga met bovengenoemde 
betaalwijze en betaaltermijn(en). 
 
Plaats:   ………………………………......... 
 
Datum:  ………………………................ 2021   Handtekening:……………………………............ 
 
Let op !!! er vindt geen automatische afschrijving van uw rekening plaats. U dient hiervoor zelf een 
opdracht tot overboeking aan uw bank te geven.  
 
__________________________________________________________________________________________  
Inleveren uiterlijk 3 oktober 2021: 
Wij vragen u dit formulier in een gesloten envelop met daarop “Bijdrage aankoop pastorie” in te leveren: 
- bij de dienstdoende koster voor of na de kerkdienst  
- bij de penningmeesters van de kerkvoogdij, Dhr. H.J. Schouwenaar of Dhr. H.T. van Noorden 
- per post naar Postbus 311, 4460 AS Goes, t.a.v. Kerkvoogdij HHG Goes 
- d.m.v. een foto van het formulier te whatsappen naar Dhr. H.J. Schouwenaar (06-14640721). De foto zal 
m.b.t. de discretie binnen afzienbare tijd verwijderd worden.   


