Geachte gemeenteleden,
Bij de rekening 2013 en begroting 2014 willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen.
Dankbaarheid
Allereerst zijn we dankbaar voor de collecten, giften en bijdragen die we in het afgelopen jaar mochten
ontvangen. We beseffen dat de gevolgen van de financiële en economische crisis gevoeld worden,
ook binnen de gemeente. Daarom zijn we dankbaar voor alle ontvangen gelden, zodat het jaar 2013
met een kleiner tekort (€ - 8.700) kon worden afgesloten dan aanvankelijk was begroot (- € 13.500).
Bijzondere collecten
Daarbij willen we onderstrepen dat de opbrengsten voor bijzondere doelen in de afgelopen jaren zelfs
zijn toegenomen. Zo kon over de afgelopen drie jaar voor het zendingsproject bijna € 8.000 extra
worden overgemaakt. Ook zien we een toename van de opbrengsten bij de diaconale collecten, mede
door de gehouden collecten voor noodhulp. Dit stemt eveneens tot dankbaarheid. Een periode van
crisis kan ons er ook bij bepalen dat er anderen zijn in de wereld die het veel minder hebben dan wij
en naar wie wij ook een verantwoordelijkheid hebben. Bovendien is tijdens de afgelopen jaren via het
gebouwenfonds een zekere bestemde reserve opgebouwd, waardoor de kapitaalpositie in zijn geheel
genomen gezond mag zijn.
Begroting
Als kerkenraad willen we met ingang van het jaar 2014 gaan werken met een sluitende begroting. Wij
achten het namelijk ongewenst om u een begroting voor te leggen, waarin de uitgaven hoger zijn dan
de inkomsten. De eenvoudige reden hiervan is dat we dit als gemeente op langere termijn qua vrij
besteedbaar kapitaal niet volhouden. Helaas zijn de jaren 2010 tot en met 2013 wat de rekening van
de kerk betreft met een tekort afgesloten. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, zoals
een afgenomen ledental, (doop)leden die we liever vaker in de kerk zouden zien en de economische
crisis, maar mogelijk zijn er ook gemeenteleden die minder bewust of onbewust omgaan met geven
aan de kerk. Een van de genomen maatregelen om te komen tot een sluitende begroting voor de kerk
is de verhoging van de prijzen van de collectemunten, zoals dat via Ons Kerkblad van februari 2014 al
is gecommuniceerd.
Bewustwording
Via dit schrijven willen we ook een stukje bewustwording bewerken. Een paar voorbeelden kunnen dit
wellicht verduidelijken.
Voorbeeld 1 - Rekening 2013
De rekening 2013 werd afgesloten met een tekort van € 8.950. Verdeeld over 282 leden (het aantal
gemeenteleden per 1 januari 2014) betekent dit een tekort van € 30,85 per lid in het afgelopen jaar. Als
per lid per maand € 2,57 meer gegeven was aan de kerk, zouden we genoeg inkomsten hebben gehad
om de uitgaven te dekken.
Voorbeeld 2 – Begroting 2014
Afgezien van de bijzondere collecten (waaronder zending, diaconie en gebouwenfonds) zijn de begrote
uitgaven voor 2014 ongeveer € 95.000. Van dit bedrag gaat overigens via de kerkelijke kassen en
afdracht classis zo’n € 19.000 naar het kerkverband. De totale begroting betekent een gemiddelde
bijdrage per (doop)lid per jaar van € 335. Dat is € 0,92 per dag, € 6,42 per week. Voor de
bewustwording is het goed als u en jij dit getal per lid vergelijkt met wat u / jij wekelijks in de collectezak
doet en / of overmaakt.

In het vervolg hopen we u op dit gebied periodiek te informeren en zo ook te blijven werken aan enige
bewustwording. Mocht u verdere adviezen of aanbevelingen hebben, dan zijn deze van harte welkom.
Ten slotte
Wij willen u en jou vragen om eerlijk te bezien of u in uw omstandigheden uw verantwoordelijkheid
voor de gemeente ook in dit opzicht neemt. Daarbij is de kerk geen club die een bepaalde contributie
van de leden vraagt. Het gaat erom dat ieder zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid voor
de Heere. Dan kan en zal ook in vrijheid en in verantwoordelijkheid gegeven worden. De Heere Die
een blijmoedige gever liefheeft, moge ook dit schrijven zegenen voor de voortgang van Zijn werk. in
en door de gemeente.
Uw kerkenraad

