commissies, wijkkringen, etc. Bovendien wordt er van
alles georganiseerd voor de jeugd.

Beste leden van de CGK Dokkum,
In het algemeen is het niet gepast in de kerk over geld te
beginnen. Ja, als het nodig is voor hulp aan anderen
dichtbij of ver weg. Dan is het geen probleem en worden
collectes van harte aanbevolen. Niemand kijkt daar
vreemd van op. Daarvoor zijn we namelijk óók kerk: voor
mensen die het minder hebben, soms veel minder dan
wijzelf.
Maar als het gaat om geld vragen voor onszelf?
En toch! Hoe zouden we zonder geld op een goede
manier kunnen doen wat we belangrijk vinden, waar we
in geloven en waar we voor staan?

Veel activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers.
De inzet van de vele vrijwilligers houdt de kosten
betaalbaar. U/jij zult echter begrijpen dat de kerk toch
kosten maakt. Het salaris van onze predikant en onze
koster moet maandelijks worden overgemaakt.
Daarnaast zijn er kosten gemoeid met het onderhouden
van de gebouwen en is er de aanschaf van materialen,
voor o.a. drukwerk en catering. Als laatste kan nog
vermeld worden dat onze kerk voor ieder ingeschreven
lid € 75,00 per jaar moet betalen aan landelijke organen.
Er gaat dus veel geld om in onze gemeente. De uitgaven
worden voor een deel uit collecten (20%), maar voor het
grootste gedeelte gefinancierd uit de bijdragen van
gemeenteleden (80%). Wij doen dan ook nu weer een
beroep op u en jij om mee te doen aan de actie
ledenbijdrage 2016- 2017. Ook zij die de afgelopen tijd
18 jaar zijn geworden en voor het eerst deze uitnodiging
krijgen, worden gevraagd mee te doen.
Velen van u/jullie betalen maandelijks of per kwartaal
een bedrag aan de kerk waarmee de activiteiten, om de
kerk draaiende te houden, gefinancierd kunnen worden.
En daar zijn we u en jou erg dankbaar voor.

Maar omdat situaties kunnen wijzigen wordt deze
tweejaarlijkse actie gehouden om aan u en jou te vragen
opnieuw of voor het eerst bij te dragen aan wat nodig is
om onze kerkelijke gemeente draaiende te houden.
Want kort gezegd komt het hier op neer: zonder geld
geen kerk, geen predikant en geen gemeentewerk. Maar
ook kunnen we dan niet aan onze overige verplichtingen
voldoen
Wat hebben we concreet nodig?
De begroting voor het jaar 2016 ziet er voor onze kerk
globaal als volgt uit:
€
Uitgaven:
Predikant,
gastpredikanten, koster

95.000

Huisvesting
Kerkdiensten, jeugdwerk,
pastoraat
Afdrachten landelijke
kassen etc.

35.000

Overige kosten

10.000

Totale uitgaven

187.500

7.500
40.000

Inkomsten:
Ledenbijdrage
Collecten en giften

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats, voor zowel
jongeren als ouderen. Centraal staat de verkondiging van
het Evangelie. De wekelijkse kerkdiensten worden door
zeer velen als waardevol ervaren, omdat God dan tot ons
spreekt en omdat wij de gelegenheid hebben anderen te
ontmoeten. Ook de rest van de week is er ruimte om
elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en te versterken
in het geloof. In onze gemeente bestaan
gespreksgroepen, een gebedskring, een
studievereniging, koffieochtenden, een zangkoor, diverse

€

Huuropbrengsten etc.
Totale inkomsten
Saldo

147.500
35.000
5.000
187.500
0

Tabel ledenbijdrage
Om voor uzelf te bepalen wat vanaf 2016 de nieuwe
ledenbijdrage wordt, kunt u/jij gebruik maken van de op
de achterzijde vermelde tabel, waarbij rekening is
gehouden met uw/jouw inkomen en/of
gezinssamenstelling.

netto
inkomen
Jongeren /
Gezin met
in € per
alleenstaand / kinderen in
maand procent gehuwd
€ per maand
zonder
kinderen in €
per maand
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
>3800

1,5
1,5
1,75
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5

9
12
17
21
28
36
45
55
66
78
91
105
120
136
153
171
190

9
12
17
21
28
36
45
55
66
78
91
105
120
136
153

Toezeggingsformulier
Op het hierbij gevoegde toezeggingsformulier kunt u
aangeven welk bedrag u/jij voor 2016 wilt geven en hoe
u/jij dit wilt overmaken. Onze voorkeur gaat uit naar
betaling in maandelijkse termijnen, zodat wij ook aan
onze maandelijkse betalingsverplichtingen kunnen
voldoen. Nadat de toezegging is kenbaar gemaakt, kunt
u/jij het toezeggingsformulier in bijgaande enveloppe
doen, waarna deze op de zondagen 24 en 31 januari
gedeponeerd kan worden in daarvoor bestemde
dozen/bussen in de hal van de kerk. Het formulier kan
ook via een scan verzonden worden naar
penningmeester@cgkdokkum.nl of in de bijgevoegde
enveloppe via de postbezorging van PostNL worden
opgestuurd naar CGK Dokkum, Postbus 128, 9100 AC te
Dokkum
Wilt u uw nieuwe toegezegde bijdrage zo spoedig
mogelijk met uw bank regelen? Het IBAN nummer waar
naar toe het kan worden overgemaakt is
NL80 RABO 0120 6370 30.
Met veel belangstelling zien wij uw en jouw reactie
tegemoet.
Mocht u eerst nog met iemand er over willen praten,
dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
financiële commissie, br. Joh. Kooistra, tel.nr. 0519 –
294033; e-mailadres: joh.kooistra1@knid.nl.

CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE
KERK
DOKKUM

ACTIE

LEDENBIJDRAGE

2016 - 2017

Netto inkomen is het totale netto inkomen van
beide partners.
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