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G R O T E     R A M E N A C T I E  
 

 
Baarn, september 2010 

Zeer geachte parochiaan, 
 

Onze 100 jaar oude kerk is door de tijd heen in goede staat gebleven door het nodige routine onderhoud 
tijdig uit te voeren. Hiervoor was altijd voldoende geld aanwezig door behoudend financieel beleid. 
 
Voor  onderhoud  zijn jaarlijks reserves opgebouwd, waaruit bijvoorbeeld een groot deel van de 
restauratie van het gehele dak met nieuwe leien is gefinancierd in 2008. Mede dankzij al uw extra 
bijdragen in de vorm van de tweede collecte, giften en deelname aan vele acties, heeft het kerkbestuur 
alle noodzakelijke reparaties en vernieuwingen tot nu toe kunnen voltooien. 
 
Zoals u weet zijn we sinds januari van dit jaar aan een bijzonder groot project begonnen: het restaureren 
van de 7 monumentale gebrandschilderde ramen en de reparatie van de 14 glas-in-lood ramen aan beide 
zijden van de kerk. 
 
Naast de prachtige ramen boven het Maria- en St. Jozef altaar, zijn er de 5 gebrandschilderde ramen 
achter het priesterkoor die het mysterie van het verlossingswerk door Jezus Christus uitbeelden: van de 
zondeval van de eerste mens tot de nederdaling van de Heilige Geest. Aan de onderzijde van elk raam 
zijn afbeeldingen uit het Oude Testament te zien. Daarboven staan afbeeldingen uit het Nieuwe 
Testament. Het mooie is dat beide afbeeldingen naar elkaar verwijzen en daarmee beide Testamenten 
met elkaar verbinden. 
 
In het bijgesloten boekje met teksten van em. pastoor J.A. Kolkman kunt u de ramen in alle rust 
bekijken en de catechetische verklaring van de voorstellingen er op nalezen. 
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Met het beschikbaar stellen van dit boekje  kondigen we een groots opgezette nieuwe actie aan: 

 
 

“Grote Ramenactie” 
  

Deelnemers aan deze actie kunnen op de bijgesloten afbeeldingen van de ramen aangeven welk paneel 
of segment zij zouden willen ‘adopteren’ voor de richtprijs die daarvoor is aangegeven.  
 
Wij zijn ons er van bewust dat sommige segmenten zeer hoog geprijsd zijn; aan de andere kant zijn er 
ook vele panelen die voor een veel lager bedrag door u, uw gezin of familie gesponsord zouden kunnen 
worden. De aangegeven prijzen zijn overigens niet gelijk aan de veelal hogere kostprijs van de 
restauratie.  
 
Deze bijzondere aktie betreft 6 van de 7 hoofdramen. U herinnert zich wellicht dat de restauratie van het 
hoofdraam met de Kruisdood van Jezus in juli van dit jaar volledig is gewijd aan em. pastoor Kolkman 
ter gelegenheid van zijn 55-jarig priesterjubileum. Als speciaal ‘cadeau met eeuwigheidwaarde’ hebt u 
als parochiegemeenschap daarvoor ruim EUR 55.500 opgebracht !  
 
Achter in de kerk staan 6 panelen waarop is aangegeven welke delen van elk raam zijn geadopteerd. 
Ook wordt daarop -per raam- het totale bedrag van de donaties vermeld. Elke donateur ontvangt 
bovendien een certificaat, net zoals we bij de succesvolle leienactie hebben uitgegeven. 
 
Bij inschrijving kunt u aangeven of u het bedrag ineens wilt betalen of in gedeelten wilt voldoen.  
In dit verband willen wij u er attent op maken dat het ‘adopteren’ van een raam ook mogelijk is via een 
5-jarige schenkingsakte. De bedragen zijn dan volledig fiscaal aftrekbaar – zonder drempel. Informatie 
hierover staat op onze website* of treft u aan in de brochure ‘Periodieke Schenkingen’ in het 
voorportaal van de kerk.  
 
Het formulier waarop u uw bijdrage voor een bepaald paneel kunt aangeven, kunt u afgeven bij de 
pastorie, deponeren in de grote collectebus in het voorportaal van de kerk of versturen naar het adres van 
de Nicolaaskerk, Kerkstraat 17, 3741AJ Baarn, dan wel  naar het secretariaat van de stichting: Rutgers 
van Rozenburglaan 15, 3744MC, Baarn.  

 
Wij hopen van harte dat u aan deze actie mee wilt doen. Hiermee helpt u de kerk in stand te houden, niet 
alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. 
 
      Met vriendelijke groet, 
 
 
 
      Namens het bestuur 
      R.H.C. Wessels 
      secretaris-penningmeester 

 
 

*website: Nicolaasbaarn.nl/Kerkgebouw/Restauratie/Fiscaal aantrekkelijke schenkingen  



Het raam boven het Maria -altaar

Ja, ik wil graag bijdragen aan het herstel van de ramen van de H. Nicolaaskerk. Mijn voorkeur gaat uit 
naar het segment of paneel zoals hierboven omcirkeld. Het bedrag van EUR __________zal worden 
(1) overgemaakt naar rekening 1398.87.393 van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn bij 
de Rabobank, of (2) in ____gedeelten worden overgemaakt naar bovengenoemde rekening         
(EUR _________per maand, kwartaal, of jaar) of (3) via notariële periodieke schenkingsakte - zie 
hiervoor elders in deze brochure.       ( svp  1,2 of 3 aangeven) 
 
Naam                                        Adres                                            Telefoon      Handtekening         Datum 
 
------------------------                 -----------------------------------------------------    ----------------------     ---------------- 
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De Geboorteaankondiging van de Verlosser

Ja, ik wil graag bijdragen aan het herstel van de ramen van de H. Nicolaaskerk. Mijn voorkeur gaat uit 
naar het segment of paneel zoals hierboven omcirkeld. Het bedrag van EUR __________zal worden 
(1) overgemaakt naar rekening 1398.87.393 van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn bij 
de Rabobank, of (2) in ____gedeelten worden overgemaakt naar bovengenoemde rekening         
(EUR _________per maand, kwartaal, of jaar) of (3) via notariële periodieke schenkingsakte - zie 
hiervoor elders in deze brochure.       ( svp  1,2 of 3 aangeven) 
 
Naam                                        Adres                                            Telefoon      Handtekening         Datum 
 
------------------------                 -----------------------------------------------------    ----------------------     ---------------- 
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De Drie Koningen

Ja, ik wil graag bijdragen aan het herstel van de ramen van de H. Nicolaaskerk. Mijn voorkeur gaat uit 
naar het segment of paneel zoals hierboven omcirkeld. Het bedrag van EUR __________zal worden 
(1) overgemaakt naar rekening 1398.87.393 van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn bij 
de Rabobank, of (2) in ____gedeelten worden overgemaakt naar bovengenoemde rekening         
(EUR _________per maand, kwartaal, of jaar) of (3) via notariële periodieke schenkingsakte - zie 
hiervoor elders in deze brochure.       ( svp  1,2 of 3 aangeven) 
 
Naam                                        Adres                                            Telefoon      Handtekening         Datum 
 
------------------------                 -----------------------------------------------------    ----------------------     ---------------- 
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Periodieke Betalingen 
Fiscaal Aantrekkelijk Schenken 

 
 
 
Mocht u aan deze ramenaktie willen deelnemen en uw ingeschreven bedrag  in gedeelten willen 
betalen, dan is het wellicht interessant dit op een voor u fiscaal aantrekkelijke wijze te doen. 
Voor elk bedrag is het mogelijk periodiek te schenken met volledige aftrek van de inkomstenbelasting. 
Dus zonder drempel. 
 
Een periodieke schenking is een schenking waarbij u jaarlijks, voor minimaal vijf termijnen, een vast 
bedrag schenkt aan de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. De schenking dient plaats te 
vinden bij notariële akte. 
 
Zoals gezegd, met een schenking via een notariële akte kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw 
belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u op basis van de huidige tarieven 34% tot 
52% van de gift terug. U kunt - en daar rekenen we een beetje op - dit voordeel (deels) aan de kerk 
ten goede laten komen door de schenking te verhogen met uw belastingvoordeel.  
 
Enige rekenvoorbeelden bij 5 termijnen: 
 
Bij een donatie van  betaalt u  belastingschijven  belasting- netto    
   per jaar  34% - 42% - 52%  restitutie  per jaar   
     Bijvoorbeeld 
EUR 1.000   EUR    200 34%   EUR   68 EUR 132 
EUR 3.000  EUR    600 42%   EUR 252 EUR 348 
EUR 5.000  EUR 1.000 52%   EUR 520 EUR 480 
 
De stichting hoeft over de schenkingen geen belasting te voldoen. Voor de voorwaarden van een 
inkomstenbelastingaftrek kunt u ook kijken op www.belastingdienst.nl. 
 
De Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn heeft een overeenkomst met de Baarnse 
notarissen Smit Delen Ligthart, die de notariële akte kosteloos zal maken bij een schenking van 
minimaal € 200,00 per jaar. 
 
 
Hoe werkt het? 
Vul de volmacht in zoals afgedrukt op de volgende pagina. 
 
Onderteken de volmacht (zowel uzelf als uw eventuele huwelijks- of geregistreerde partner) bij de 
Baarnse notarissen aan de Eemnesserweg 12, 3741 GA Baarn. Vergeet niet u(w) (beider) geldig 
legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) mee te nemen. 
 
De officiële schenkingsakte wordt door de notaris opgemaakt en een kopie hiervan wordt naar u 
gestuurd. De stichting ontvangt eveneens een kopie. Voor het einde van de maand na ondertekening 
van de akte dient de eerst jaartermijn van de schenking betaald te worden op bankrekeningnummer 
1398.87.393 ten name van Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn.  
Bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting maakt u melding van de schenking, zodat u 
belastingteruggaaf ontvangt. 
 
Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met notaris mr J.F.G. Ligthart, 035 – 
5413321. 
 
 
    Bestuur van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn 
 
 
 
 
  



Volmacht voor schenking via notaris 
Schenking aan de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn 

PERSOONSGEGEVENS 

Achternaam (zoals op legitimatiebewijs) ______________________________________________________

Voornamen (voluit) ______________________________________________________________________

Straatnaam en huisnummer _______________________________________________________________

Postcode en plaats ______________________________________________________________________

Geboortedatum en -plaats ________________________________________________________________

Telefoonnummer ________________________________________________________________________

E-mailadres (eventueel) __________________________________________________________________

 Ik ben ongehuwd / heb geen geregistreerd partnerschap gesloten (een samenlevingscontract is geen 
geregistreerd partnerschap) (uw eventuele partner hoeft niet mede te ondertekenen)

 Ik ben gehuwd met / heb een geregistreerd partnerschap met (uw partner dient mede te 
ondertekenen):

GEGEVENS ECHTGENOOT/PARTNER 

Achternaam (zoals op legitimatiebewijs) ______________________________________________________

Voornamen (voluit) ______________________________________________________________________

Geboortedatum en -plaats ________________________________________________________________

VERKLARING 

Ik verklaar hierbij volmacht te geven aan alle medewerkers van de Baarnse notarissen Smit Delen Ligthart te 
Baarn, zowel samen als ieder afzonderlijk, om voor en namens ondergetekende te verschijnen in een 
notariële akte waarbij door ondergetekende wordt geschonken aan de Stichting Restauratiefonds 
Nicolaaskerk Baarn een periodieke uitkering, ook wel lijfrente genaamd, voor een bedrag per jaar van: 

€ ____________  zegge: ____________________________________________________ euro. 

(minimaal € 200,00) 

De schenking wordt gedaan gedurende:  5 jaar ____ jaar (minimaal 5 jaar)

De schenking geschiedt onder de navolgende voorwaarden: 
1. Indien ik voor de vervaldatum overlijd, vindt er geen verdere uitkering plaats, ook niet naar tijdsgelang,

tevens zal er geen verrekening plaatsvinden van reeds betaalde termijnen. 
2. Het recht op de geschonken lijfrente noch de termijnen zijn vatbaar voor inbeslagneming en kunnen 

evenmin worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen. 

ONDERTEKENING 

Handtekening schenker: Handtekening echtgenoot/partner: 

_________________________ _________________________

Na invulling graag afgeven bij de Baarnse notarissen, Eemnesserweg 12, 3741 GA Baarn, alwaar u en uw 
eventuele echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner dienen te ondertekenen onder overlegging van een geldig 
legitimatiebewijs. 



De Verrijzenis van Jezus

Ja, ik wil graag bijdragen aan het herstel van de ramen van de H. Nicolaaskerk. Mijn voorkeur gaat uit 
naar het segment of paneel zoals hierboven omcirkeld. Het bedrag van EUR __________zal worden 
(1) overgemaakt naar rekening 1398.87.393 van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn bij 
de Rabobank, of (2) in ____gedeelten worden overgemaakt naar bovengenoemde rekening         
(EUR _________per maand, kwartaal, of jaar) of (3) via notariële periodieke schenkingsakte - zie 
hiervoor elders in deze brochure.       ( svp  1,2 of 3 aangeven) 
 
Naam                                        Adres                                            Telefoon      Handtekening         Datum 
 
------------------------                 -----------------------------------------------------    ----------------------     ---------------- 
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De Nederdaling van de Heilige Geest

Ja, ik wil graag bijdragen aan het herstel van de ramen van de H. Nicolaaskerk. Mijn voorkeur gaat uit 
naar het segment of paneel zoals hierboven omcirkeld. Het bedrag van EUR __________zal worden 
(1) overgemaakt naar rekening 1398.87.393 van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn bij 
de Rabobank, of (2) in ____gedeelten worden overgemaakt naar bovengenoemde rekening         
(EUR _________per maand, kwartaal, of jaar) of (3) via notariële periodieke schenkingsakte - zie 
hiervoor elders in deze brochure.       ( svp  1,2 of 3 aangeven) 
 
Naam                                        Adres                                            Telefoon      Handtekening         Datum 
 
------------------------                 -----------------------------------------------------    ----------------------     ---------------- 
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Het raam boven het St. Jozef -altaar

Ja, ik wil graag bijdragen aan het herstel van de ramen van de H. Nicolaaskerk. Mijn voorkeur gaat uit 
naar het segment of paneel zoals hierboven omcirkeld. Het bedrag van EUR __________zal worden 
(1) overgemaakt naar rekening 1398.87.393 van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn bij 
de Rabobank, of (2) in ____gedeelten worden overgemaakt naar bovengenoemde rekening         
(EUR _________per maand, kwartaal, of jaar) of (3) via notariële periodieke schenkingsakte - zie 
hiervoor elders in deze brochure.       ( svp  1,2 of 3 aangeven) 
 
Naam                                        Adres                                            Telefoon      Handtekening         Datum 
 
------------------------                 -----------------------------------------------------    ----------------------     ---------------- 
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Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk  Baarn 
Kerkstraat 17, 3741AJ Baarn                                 Rutgers van Rozenburglaan 15, 3744MC Baarn 
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