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Gabriël komt met pakket voor kerken 

14-09-2012 • 8 reacties 

Gabriël Financiële Bescherming heeft een pakket 

ontwikkeld waarmee kerken zowel financieel als juridisch 

"ontzorgd" worden. Het pakket wordt aangeboden in 

samenwerking met een administratiekantoor en een 

juridisch bureau. Gabriël verzorgt het advies en de 

bemiddeling voor pensioen, verzekeringen en 

financieringen. 

Met het Gabriël Gemeente Pakket richt het bedrijf zich voornamelijk op kerken binnen de evangelische

- en pinkstergemeenten. "In deze kringen wordt een kerk een gemeente genoemd", verklaart 

eigenaar Natasja van der Laan de naam van het pakket. "Van deze gemeenten zijn er enkele 

honderden in Nederland en dat biedt potentie voor ons. In deze kerken is veel minder centraal 

geregeld dan in protestantse of katholieke kerken, waardoor dit pakket voor hen veel toegevoegde 

waarde heeft", aldus Van der Laan.

Naast alle administratieve en juridische werkzaamheden, vindt ook een analyse van alle verzekeringen 

plaats. Indien nodig volgt advies hoe het pakket aan verzekeringen verbeterd kan worden en of het 

voordeliger kan. Daarnaast wordt het pensioen doorgelicht en wordt ook hier geadviseerd hoe het 

anders en/of beter kan. Tevens kan een volledig nieuwe pensioenregeling opgezet worden. 

De kosten voor het Gabriël Gemeente Pakket bedragen € 997 bij aanvang en € 350 per maand als de 

gemeente één persoon in dienst heeft. De meerprijs bij ieder extra personeelslid bedraagt € 79 per 

maand. Als de gemeente geen mensen in dienst heeft, zijn de aanvangskosten € 595 en is het 

maandbedrag € 197. 

 

Gerelateerd

11-01-2012 Aegon pakt 'arbeidsongeschikte' Hyver aan 

Reacties 

14-09-2012 • Gerard wallisdevries 

Natasja ga zo door! Helemaal top.  

Specialisme loont.  

14-09-2012 • Jos 
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@ Ibrahim, Doordraaien? Kom nou.  

 

Dat is toch geniaal, Gabriël Financiële Bescherming.....wie kan dat nou beter als de Beschermengel 

Gabriël zelf.

14-09-2012 • Ibrahim 

Prima de complimenetn aan deze dame als onderneemster, maar waarom moet het als het om het 

geloof gaat vaak meteen zo overdreven doordraaien?  

 

Gabriel de enige echte, en een of ander Jezus lied en wat kunnen we nog meer verwachten?  

 

Als iedere gelovige, van ongeacht welk geloof zijn belijdenis nu eens doet binnen eigen kring en dit 

soort zakelijke sites zakelijk houden.  

 

En ja, ik kan wegklikken, maar ben wel geinterresseerd in deze dame en haar bedrijf, want die doen 

iets goed blijkbaar.

14-09-2012 • Jos 

de enige echte... Engel Gabriël.

14-09-2012 • Maasbert Schouten 

Ook interview gelezen. ECHTE onderneemster met focus en visie! Respect.

14-09-2012 • Jeroen 

@Roy  

Ook gelezen petje af voor Natasja.

14-09-2012 • Roy 

Interview in AM gelezen. Top onderneemster met hele duidelijke visie en doelgroep. 

14-09-2012 • Waus 

Met 50 klanten heb je zo wel een hele dikke boterham! 
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