
Zelf digitaal uw kerkelijke bijdrage 2022 invoeren 

In januari houden we weer de Actie Kerkbalans. Dan vraagt de kerk aan al haar leden van 21 jaar en 

ouder (en jongere leden die al belijdenis gedaan hebben) of zij een kerkelijke bijdrage willen doen 

om de kerk financieel draaiende te kunnen houden. U ontvangt hiervoor van het Kerkelijk Bureau 

een formulier waarop u uw toezegging van de kerkelijke bijdrage 2022 kenbaar kunt maken. 

 

Het ingevulde toezeggingsformulier wordt weer bij u opgehaald en op het Kerkelijk Bureau wordt uw 

toezegging en betaalwijze ingevoerd.  

 

1. Zelf digitaal invoeren van uw toezegging kerkbalans via de website. 

2. Ik ben mijn registratienummer kwijt 

3. Ik heb een fout gemaakt in mijn toezegging / ik wil mijn toezegging wijzigen 

4. Er gaat iets mis. Antwoorden op veel gestelde vragen 

 

1. Zelf digitaal invoeren van uw toezegging kerkbalans via de website. 

Ga naar de website van de Protestantse Gemeente Zwolle: www.pknzwolle.nl 

Ga naar bijdragen en ga naar kerkbalans. 

Via de groene knop kunt u uw gegevens invoeren. Houdt uw registratienummer bij de hand. 

 

 

  

Als u uw registratienummer heeft, kunt u meteen overgaan tot het aanmelden van uw bijdrage. Het 

registratienummer staat op het toezeggingsformulier of in de mail die u toegezonden wordt. Heeft u 

(nog) geen registratienummer, dan kunt u die opvragen. Zie hiervoor onder registratienummer 

aanvragen onder punt 2.  

Vul de gegevens in. Vul de geboortedatum in van het PE-hoofd. Dat is degene waar administratief 

kerkbalans aan gekoppeld is. Bent u dat niet, dan is het uw partner. 

 

Wilt u stoppen met invoeren, dan klikt u op afmelden, rechts bovenaan het scherm. 

http://www.pknzwolle.nl/


    

Klik op aanmelden en u komt in het volgende scherm waar u uw bijdrage in kunt voeren, wanneer u 

wilt betalen en hoe u wilt betalen. Automatische incasso is voor het Kerkelijk Bureau het minste werk 

en geeft de minste bankkosten. 

Heeft u alle gegevens ingevoerd, klik dan op bevestigen. U ontvangt een mail met alle ingevoerde 

gegevens op het ingegeven mailadres. Controleer die nog even of inderdaad alles juist is ingevuld. 

 

  



2. Ik ben mijn registratienummer kwijt 

Als u uw registratienummer kwijt bent of nog niet heeft, kunt u die opvragen. 

Ga hiervoor naar digitaal kerkbalans invoeren en klik onderaan op ‘ik ben mijn registratienummer 

kwijt’. Uw melding komt binnen op het Kerkelijk Bureau en u krijgt zo snel mogelijk antwoord. 

 
 

 
  



3. Ik heb een fout gemaakt in mijn toezegging / ik wil mijn toezegging wijzigen 

Als u een fout heeft gemaakt bij het invoeren van uw toezegging of uw toezegging wilt wijzigen, dan 

kunt u gewoon een nieuwe toezegging invoeren. De laatste versie wordt meegenomen. U kunt 

natuurlijk niet meer gegevens wijzigen van de maanden die al voorbij zijn. 

 

4. Er gaat iets mis. Antwoorden op veel gestelde vragen 

-de gegevens komen niet overeen: probeert u het met de geboortedatum van uw partner. 

Administratief is kerkbalans gekoppeld aan het PE-hoofd. Het kan zijn dat u de mail krijgt en uw 

partner PE-hoofd. 

 


