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9203 AN Drachten
Drachten, 17 oktober 2016.
Betreft: Uitnodiging tot deelname Aktie Ledenbijdrage 2017
Geliefde broeder en/of zuster,
Het jaarthema van onze gemeente is dit seizoen vers 14 uit Kolossenzen 3, waar we
worden opgeroepen als gemeenteleden in liefde naar elkaar toe te groeien tot een
volmaakte eenheid. Dit geldt als een rode draad bij alle activiteiten binnen de gemeente,
waaraan u kunt deelnemen. Financieel worden ál die activiteiten betaald uit de
Ledenbijdragen.
Aktie Ledenbijdrage 2017
In 2015 is voor het eerst de aktie Ledenbijdrage binnen onze Kerk gehouden. Met grote
dankbaarheid is destijds de negatieve financiële situatie omgebogen tot een positief
resultaat. Ook voor het jaar 2016 is er ruimhartig een positieve Ledenbijdrage toegezegd!
Wij zijn zo vrijmoedig ook voor 2017 u weer persoonlijk op te roepen om mee te doen aan
de Aktie Ledenbijdrage 2017, waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen aan het
vele goede werk dat vanuit onze Kerk verricht wordt. Zoals bijvoorbeeld de prediking, de
pastorale zorg, het jeugdwerk en het onderhoud aan onze gebouwen.
Iedereen, jong en oud mogen hun gaven aanwenden tot opbouw van onze gemeente.
Ook als u wellicht wat minder betrokken bent bij onze gemeente. God geeft ook om u!
Richttabel en toezeggingsformulier Ledenbijdrage
De Commissie van Beheer heeft een richttabel opgesteld van reële Ledenbijdragen per
maand, gebaseerd op netto-maandinkomens, welke u bijgesloten aantreft.
Deze richtlijn kunt u beschouwen als een indicatie.
Ook treft u bij deze brief een nieuw toezeggingsformulier aan. Uw huidige gegeven
machtiging vervalt op 31 december 2016. Op dit nieuwe toezeggingsformulier kunt u het
bedrag noteren dat u maandelijks aan onze Kerk wilt schenken.
Betaling van dit bedrag kan op 2 manieren:
 u geeft zelf uw bank de opdracht tot een maandelijkse overschrijving
 of u verstrekt de penningmeester een automatische incassomachtiging
waarmee hij het bedrag maandelijks van uw rekening af kan schrijven.
Deze laatste mogelijkheid (automatische incassomachtiging) heeft de voorkeur van uw
penningmeester. Het bespaart hem veel werk en ook voor uzelf is het gemakkelijker.

Zondag 6 november: inzamelingscollecte van de machtigingsformulieren
Op zondag 6 november wordt in beide diensten een aparte uitgangscollecte gehouden
ter inzameling van de toezeggingsformulieren. We verzoeken u vriendelijk die zondag uw
toezegging Ledenbijdrage in bijgevoegde envelop in te leveren. Mocht u onverhoopt niet
van plan zijn uw bijdrage te leveren, dan ontvangen we het formulier ook graag retour.
Bent u op deze zondag niet in de gelegenheid het toezeggingsformulier in te leveren, dan
bellen wij u op 22 of 23 november op en maken een afspraak om het formulier bij u thuis
op te halen. Het scheelt ons uiteraard veel werk als we uw formulier de 6e november al
ontvangen. Uiteraard kunt u het toezeggingsformulier ook per post verzenden middels
de bijgevoegde enveloppe.
Fiscaal aftrekbaar
Volledigheidshalve attenderen wij u erop dat u uw Ledenbijdrage bij het indienen van uw
belastingaangifte mag opvoeren als gift.
Dank u wel!
We hopen op een mooi resultaat van de Aktie Ledenbijdrage 2017. We vertrouwen erop
dat God ook in financieel opzicht onze gemeente leidt en ons allen bereidwillig maakt
hieraan bij te dragen.
Met broederlijke groet,
namens de Commissie van Beheer
Mets Visser
penningmeester

P.S. mocht e.e.a. niet helemaal duidelijk voor u zijn, of hebt u hulp nodig bij het invullen
van het toezeggingsformulier, belt u dan met Mets Visser op telefoonnummer
0512 – 30 33 44
P.S. wanneer u de penningmeester machtigt tot automatische incasso, dan vindt de
eerste incasso (januari 2017) van uw maandbedrag plaats omstreeks 21 januari 2017.

