
 

 

Handleiding voor het gebruik SEPA Machtiging De Regisseur Kerk 

U kunt de enveloppe gebruiken voor een machtiging (A) en/of contante gift (B). 

A.  Als machtiging: 

1. Als een eenmalige of periodieke machtiging: 

a. vul de gevraagde gegevens in, zet uw handtekening en doe de enveloppe in de offerkist of 

overhandig het aan de penningmeester. 

b. of: vul de gevraagde gegevens in, zet uw handtekening en vouw de enveloppe dubbel en 

doe deze enveloppe in een niet ingevulde enveloppe. Sluit de niet ingevulde enveloppe en 

doe deze enveloppe (met inhoud) in de offerkist of overhandig deze aan de penningmeester.                                            

Gesloten enveloppen worden alleen door de penningmeester geopend. 

B. Als contante gift: 

1. Gebruik de niet ingevulde enveloppe om een contante gift voor de Kerk (Gebouw of 

Projecten)  in te doen en doe de enveloppe in de offerkist. A.u.b. deze enveloppe niet 

dichtplakken. Deze contante gift wordt bij de contante offering meegeteld. De gever blijft 

immers anoniem omdat de naam van de gever niet op de enveloppe is ingevuld. 

2. Indien u alleen de gevraagde gegevens op de enveloppe invult, te beginnen bij: 

"Bestemming", zonder uw IBAN, wel uw handtekening zet en het contante bedrag in de 

enveloppe doet en deze sluit, is uw contante gift fiscaal aftrekbaar en wordt deze gift 

meegeteld bij uw fiscale jaaropgave "Tienden en giften" van De Regisseur Kerk. 

Indien u dit wenst kunt u deze enveloppe (met inhoud) in een niet ingevulde enveloppe doen 

en deze ook sluiten. Daarna in de offerkist doen of aan de penningmeester overhandigen.                      

Gesloten enveloppen worden alleen door de penningmeester geopend. 

 

NB: De voorkeur van de penningmeester is dat u zoveel mogelijk thuis uw tienden en/of       

giften zelf per bank overmaakt, met een duidelijke vermelding van de bestemming.          

Het gaat bij 'geven' immers niet om de vorm, maar om de houding van ons hart. 

 

SEPA = Single Euro Payments Area 

IBAN = International Bank Account Number 
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