
Geef het Evangelie 
door aan volgende 
generaties

Wat houdt 
periodiek 
schenken in?

Een periodieke schenking of lijfrenteschenking is een overzichtelijke 
en fiscaal aantrekkelijke manier om 3xM te steunen. In een schri� elijke 
overeenkomst legt u vast welk bedrag u jaarlijks voor minstens vijf 
achtereenvolgende jaren wilt schenken. U kunt na die vijf jaar zelf  een 
einddatum bepalen of voor onbepaalde tijd schenken.

U kunt alleen toekomstige schenkingen opnemen in een overeenkomst. 
Schenkingen die u vóór de ingangsdatum van de overeenkomst hee�  
geschonken, mogen van de Belastingdienst niet worden meegerekend.

Gi�  geheel a� rekbaar 
3xM hee�  een ANBI-status. Uw gi� en zijn dus fiscaal a� rekbaar en 3xM 
hoe�  geen schenkingsrecht af te dragen. Het voordeel van een op deze 
manier vastgelegde periodieke gi�  is dat er geen minimum drempel 
van 1% geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de a� rekbaarheid 
van deze gi� . Met een periodieke schenking  profiteert u dus van het 
maximale belastingvoordeel: er geldt geen 
drempelinkomen of maximaal a� rekbaar 
bedrag wat betekent dat de fiscus 37,35% 
of 49,50% van de gi�  aan u  ‘terugbetaalt’. 
(Het percentage is afhankelijk van uw bruto 
inkomen.)

Een schenkingsovereenkomst kan direct tussen u en ons 
geregeld worden, eenvoudig en zonder tussenkomst van een 
notaris. Er zijn dus geen extra kosten aan verbonden. 

Vraag het formulier aan via info@3xm.nl of 033 – 286 41 03 of 
download het via www.3xm.nl/periodiek, stuur het ingevuld 
terug en wij regelen de rest. 

Bent u geïnteresseerd? Hee�  u vragen of hulp nodig bij het 
invullen van de schenkingsovereenkomst? Neemt u dan 
vrijblijvend contact met ons op via 033 -286 41 03 of info@3xm.nl. 

Meer informatie over de belastingvoordelen is te vinden op 
www.belastingdenst.nl.

Stichting 3xM
Postbus 2510
3800 GB Amersfoort

IBAN: NL13INGB0000001144
KvK: 4119 2798
RSIN-nummer: 007272339

Interesse om 3xM  
te ondersteunen?

Investeer in het werk 
van 3xM met een 

periodieke schenking

U geeft 3xM met een periodieke 

schenking zekerheid voor de toekomst, 

omdat we voor een aantal jaren weten 

op welke steun we mogen rekenen.



Wij zijn dankbaar voor de vele trouwe donateurs die 
ons steunen met gebed, maar ook in de vorm van een 
gi� . Dankzij die gi� en kunnen wij doorgaan met ons 
werk: het verspreiden van het Evangelie in moeilijk 
bereikbare landen, het bieden van nazorg en het 
maken van discipelen.

Een financieel aantrekkelijke manier om te schenken 
is een periodieke schenking. U profiteert van fiscaal 
voordeel en wij weten welke inkomsten wij de 
komende jaren kunnen verwachten. Ik hoop dat u 
wilt overwegen om ons op deze manier te steunen. 
Hiermee zorgt u ervoor dat wij het goede nieuws via 
moderne media kunnen blijven brengen in moeilijk 
bereikbare landen! 

Martien Timmer 
Directeur 

Geef het 
Evangelie door!

Ik ben God dankbaar voor wat Hij doet in 
Ivoorkust. Naar aanleiding van de programma’s 
bellen veel mensen die informatie willen. 
Ik zie de kerk groeien. Er komen ook mensen 
van andere religies bij. God geeft 
ons vrijmoedigheid en kracht.

   Nazorgmedewerker, Ivoorkust

Ons verlangen 
3 miljard mensen hebben nog niet van het 
Evangelie van Jezus Christus gehoord. 3xM verlangt 
ernaar dat ook deze mensen behouden worden, 
en Gods Koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. 
Daarom brengen wij het Evangelie juist in moeilijk 
bereikbare landen via moderne media. 

We willen van deze mensen discipelen maken in 
navolging van wat Jezus Christus ons opdraagt in 
Mattheüs 18:19: ‘Gaat heen en maakt alle volken tot 
mijn discipelen’. We doen dit door samen met lokale 
partners programma’s te maken die passen bij de 
lokale taal en cultuur en die uitdagen tot reageren. 

Via social media, internet en televisie vertellen 
wij inspirerende verhalen zoals Jezus 
Christus dat deed in gelijkenissen. Via onze 
programma’s en nazorg rusten wij onze kijkers 
verder toe in het navolgen van Jezus Christus 
en het vinden van een geestelijk thuis bij een 
lokale kerk of een digitale gemeenschap. 

Ambitieus meerjarenplan
3xM hee�  een ambitieus meerjarenplan geschreven, dat u kunt 
vinden op onze website. We willen hiermee voor 2030 1 miljoen 
mensen via moderne media met de boodschap van Jezus Christus 
geestelijk thuisbrengen. 

Wij geloven dat we deze plannen kunnen waarmaken. Met Gods 
genade, uw gebed en bijdrage. Een periodieke schenking is voor ons 
dé manier om een gezonde financiële basis te leggen omdat we zo 
precies weten wat onze inkomsten zijn voor de komende jaren. 

Uw programma’s laten ons 
zien waar we fouten maken 
en wat de goede weg is. 
Daarom hoop ik dat er nog 
meer worden uitgezonden. 

   Kijker, Bangladesh

Uw programma’s laten ons 
zien waar we fouten maken 
Uw programma’s laten ons 
zien waar we fouten maken 
en wat de goede weg is. 

Onze droom, onze ambitie en ons 

commitment is dat wij voor 2030 

1 miljoen mensen via moderne 

media met de boodschap van Jezus 

Christus geestelijk thuisbrengen.


