DE GEVENDE GEMEENTE
(samenvatting – het gehele rapport is op te vragen bij de scriba)
1. Bijbelse visie op hoofdlijnen
De gevende gemeente bestaat waar de leden hun gaven met liefde inzetten. De meeste gaven zijn immaterieel
van aard. Hier gaat het over de inzet van materiële gaven.

 Waarvan wij geven

De Here God is en blijft de Eigenaar van ons bezit. Wij zijn slechts rentmeesters over wat Hij ons toevertrouwt.
Het beheer van Gods goed dient Zijn eer. Ook door het te gebruiken om onszelf en elkaar van ten minste een
bestaansminimum te verzekeren. Omdat de Here meer geeft dan alle mensen samen nodig hebben, kan er
sprake zijn van het genieten van overvloed en rijkdom. Wel blijft er steeds tweeërlei grens: wij mogen niet
onze afhankelijkheid van de Here verliezen en de naaste mag niet door de bodem van zijn bestaan zakken.
Liefde om te geven is vrucht van het geloof in de drieënige God. Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in
staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw
hand (1 Kronieken 29: 14).

 Waaraan wij geven

In het oude testament komt wat men geeft meestal direct ten goede aan de Here en Zijn dienst, in het
bijzonder de tempeldienst. Armenzorg zou in Israël eigenlijk niet nodig moeten zijn maar is onderdeel
geworden van de priesterdienst. In het nieuwe testament lijkt diaconaat meer voorop te gaan. Dat heeft te
maken met het wegvallen van de tempeldienst. In de christelijke gemeente houdt onder leiding van de
apostelen de verkondiging van het Woord evenwel voorrang op de verkondiging met de daad. Gij kent immers
de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij
door zijn armoede rijk zoudt worden (2 Korintiërs 8: 9). Op grond van de Bijbelse lijnen kan voor het geefgedrag
van Gods kinderen de volgende prioriteit worden gesteld: 1. eigen gemeente en kerkelijke kassen 2. diaconie
eigen gemeente en christelijke organisaties 3. algemene instellingen van zorg en barmhartigheid.

 Hoeveel wij geven

Israël droeg tienden af. Daarnaast kende men vrijwillige offers. Het tiendengebod geldt na de komst van de
Here Jezus Christus niet meer zoals voor Israël. De heilige Geest leidt nu zelf de gevende gemeente. Hij vervult
de harten met de vrucht van liefde, zelfbeheersing en wijs beleid. Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig
oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft
voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief (2 Korintiërs 9: 6,7).
Om te komen tot een concreet geefgedrag in overeenstemming met bovenstaande kan wel, in een zekere
aansluiting bij de tienden, een 10% rekenmethode worden gehanteerd. Het gaat hierbij dus niet om het
binden van elkaars geweten maar om een evangelisch advies. Op de volgende wijze:
a. Laten we aan het eind van een kalenderjaar een begroting opstellen voor het volgende en daarbij uit
liefde tot de Here en de naaste ons geefgedrag niet als sluitpost maar als uitgangspunt hanteren. We gaan
voorlopig uit van 10%.
b. We rekenen uit wat aan inkomsten te verwachten is en wat we na aftrek van premies en belastingen
schoon zullen overhouden. Bij de post ‘belasting’ houden we vast rekening met het feit, dat giften
aftrekbaar zijn. Van wat we ‘schoon’ in onze handen krijgen (netto-inkomen) trekken we de 10%, bestemd
voor giften af.
c. Daarna berekenen we hoeveel ons ‘onderhoud en onderdak’ gaan kosten en betrekken daarbij alle op ons
eigen onderhoud en onderdak betrekking hebbende vaste lasten. Dit bedrag trekken we van het onder b.
vastgestelde af.
d. Dan bezien we hoeveel we overhouden voor vakantie en andere leuke dingen voor de mensen. Als er
daartoe nog een groot bedrag resteert, kunnen we de 10% verhogen. Als er daartoe weinig overblijft,
kunnen we de 10% verlagen.
Ten slotte bepalen we welk deel van het vastgestelde bedrag aan giften we willen bestemmen voor 1, 2 en 3
onder ‘Waaraan wij geven’, met inachtneming van de daar bepleite prioriteit.
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2. Schets, analyse en conclusie huidige situatie
De laatste jaren hebben we als gemeente te maken met toenemende kosten bij min of meer gelijkblijvende
inkomsten. Resultaat: een oplopend tekort van € 4.500,-- in 2009 tot naar schatting € 18.000,-- in 2011.
De tekorten van de kerk komen niet voort uit een onverantwoorde stijging van de uitgaven in relatie tot de
inkomsten. Ook nemen de kosten van de kerk niet meer toe dan die van de huishoudens in Nederland. Kern
van het probleem is het aantal leden dat niet via de ‘kerkelijke bijdrage’ (kb; voorheen vaste vrijwillige
bijdrage, vvb) bijdraagt. De afgelopen jaren deed gemiddeld 55% van de leden met een inkomen dat. In 2006
was dat nog 63%. In alle leeftijdscategorieën schommelt het percentage van hen die bijdragen, maar in de
leeftijdscategorie 25 t/m 49 jaar loopt het percentage duidelijk terug: van 60% in 2005 naar 41% in 2010.
Specifieker onderzoek van de cijfers maakt duidelijk dat de bereidheid om te delen in de kosten van de kerk
afneemt. De bijdragen van wel bijdragende leden worden overigens te weinig verhoogd.
Het tekort groeit op dit moment met ongeveer € 6.500,-- per jaar. Bij een ongewijzigd geefgedrag zal het
tekort in de toekomst nog sterker groeien. Dit baart zorg en vraagt om actie. Deze actie moet erop gericht zijn
dat meer leden gaan bijdragen en op het meestijgen van de kerkelijke bijdrage met de kosten van de kerk.
IJkpunt hierbij is een gemiddelde jaarbijdrage (kb + collectes) van € 784,-- per bijdragend lid 1 (prijspeil 2011).
Hierboven gaat het over een 10% rekenmethode voor ons totale geefgedrag. Daarbinnen valt onze bijdrage
voor de kerk. Soms bereikt de kerkenraad de vraag wat redelijk is of verwacht wordt. Om aan die behoefte aan
duidelijkheid tegemoet te komen, vindt u hieronder een tabel. Hierin is een verdeling gemaakt van de
gemiddeld 784 euro naar inkomensschaal.
Richtlijn bijdrage in exploitatiekosten CGK

Nr.

Inkomensgroep

1 Uitkeringsniveau
2 Minimumniveau A
3 Minimumniveau B
4 Onder modaal
5 Modaal
6 Modaal plus
7 Midden/hoger kader
8 Hogere functies
9 Topfuncties
10 Inkomens boven >

3.

Netto
Inkomen
per maand
tot

875
1.030
1.185
1.395
1.420
1.535
1.640
1.755
1.915
2.085
2.260
2.430
2.600
2.775
2.990
3.180
3.375
3.565
3.765
3.950

Netto
inkomen
per jaar
tot

10.500
12.350
14.220
16.740
17.040
18.420
19.680
21.060
22.980
25.020
27.120
29.160
31.200
33.300
35.880
38.160
40.500
42.780
45.180
47.400

Bijdrage per
jaar in
exploitatiekosten

149,50
210,00
267,00
331,00
411,00
495,00
586,50
690,00
830,00
982,00
1.145,50
1.321,50
1.524,50
1.744,00
1.908,00
2.075,00
2.243,50
2.406,00
2.674,00
2.738,00

Duiding huidige situatie

Als we het huidige geefgedrag proberen te duiden in het licht van het principiële uitgangspunt, dan realiseren
we ons dat alleen de Here onze harten kent. Afgaande op de cijfers moeten we logisch denkend aannemen dat
er onder onze leden sprake is van zowel onwetendheid, onmacht als onwil. Dit vraagt om algehele en

1
Leden van wie redelijkerwijs een bijdrage mag worden verwacht zijn: echtpaar of ouder/ouders met inwonende doopleden,
thuiswonende belijdende leden, zelfstandig wonende doopleden/belijdende leden en thuiswonende doopleden met inkomen
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doelgroepgerichte voorlichting, maar ook om advies op maat bij onwetendheid, begrip en zorg bij onmacht en
vermaning bij onwil .
4.

Prognose korte en lange termijn

Er is geen reden tot paniek maar alertheid is zeker geboden. De kerkenraad besloot tot het navolgende beleid.
5.

Beleid

 Het uitdragen van de Bijbelse visie
De op hoofdlijnen geformuleerde Bijbelse visie zal tenminste uitgedragen worden via prediking, de
(belijdenis)catechese en het huisbezoek. Verder ook via de gemeentegids en infomap voor nieuwe leden.
 Het aanstellen van een ‘kerkelijk functionaris financiën’
Voor het gesprek met individuele gemeenteleden wordt gekozen voor een tweesporenbeleid. De
wijkouderling rekent het tot zijn taak op elk adres in zijn wijk met zekere regelmaat de financiële
verantwoordelijkheid t.o.v. kerk en Koninkrijk in algemene zin ter sprake te brengen. Om individuele leden te
helpen hun verantwoordelijkheid concreet vorm te geven, stelt de kerkenraad een ‘kerkelijk functionaris
financiën’ aan.
 Aanpassing beleid kerkelijke collectes
Besloten is om terug te gaan van drie naar twee collectes per eredienst, de collecte voor rente en aflossing te
laten vervallen en, behoudens op biddag en dankdag, niet meer te collecteren voor de kerk. Wel moet de
totaalopbrengst van de collecten minimaal gelijk blijven. Daartoe zullen de waardes van de bonnen aangepast
worden. Waar nu bonnen van € 0,30 , € 0,60 , € 1,20 en € 2,40 worden uitgegeven, zullen dit vanaf januari
2012 bonnen van € 0,50 , € 1,00 , € 2,00 en € 4,00 zijn.
 Het uitnodigen tot- en vastleggen van KB-toezeggingen
Jaarlijks wordt vanuit de kerkenraad een brief aan alle leden verzonden met het verzoek om een toezegging te
doen van een kb en de hoogte daarvan. De kerkelijk functionaris financiën bewaakt de binnenkomst van
reacties en onderneemt actie waar deze achterwege blijven.
6.

Beoogd resultaat

Het jaar 2012 wordt in financiële zin een overgangsjaar, waarin het handelen er op is gericht om de inkomsten
en uitgaven vanaf 2013 in evenwicht te hebben. Zolang dit nog niet het geval is, zal er sprake zijn van een
investeringsstop. Alle inspanningen zijn er op gericht om deze zo snel mogelijk op te kunnen heffen. Een en
ander laat onverlet dat we er naar moeten streven om het exploitatietekort in 2012 zo laag mogelijk te
houden. Om deze doelstelling voor de korte termijn te kunnen halen, maar ook afgezien daarvan, is het nodig
dat alle leden hun verantwoordelijkheid in deze kennen. Kerkenraad en commissie van beheer hopen erop dat
de geestelijk-zakelijke benadering van dit rapport eraan mag bijdragen dat wij allen deze
verantwoordelijkheid, naar vermogen, met vreugde zullen nemen. Met een gebed of de Here dat als zegen wil
geven.
De kerkenraad
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