VVB-verhogingsactie
Lidnummer: [Lidnummer]

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Plaats]
Urk, 7 oktober 2017
Geliefde broeder, zuster [achternaam],
U ontvangt deze brief omdat wij als kerk een VVB-verhogingsactie organiseren. VVB staat
voor vaste vrijwillige bijdrage, uw maandelijkse bijdrage aan de kerk. We leggen graag uit
waarom deze actie noodzakelijk is en hoe het werkt.
W A A R O M DE Z E ACTIE ?
De Ichthusgemeente mag al twaalf jaar onder Gods rijke zegen bestaan. In die periode hebben we de gemeente zien groeien en mochten we samen gestalte geven aan een deel van
Gods Koninkrijk. Graag willen we onder Gods leiding onze gemeente ook in de toekomst
gezond houden. Een punt dat daarbij aandacht vraagt, is de financiële situatie. Onze gemeente kan momenteel niet aan haar financiële verplichtingen voldoen, laat staan dat er
ruimte is voor nieuwe initiatieven. De invoering van nota’s was daarbij een onwenselijke
maatregel en biedt geen blijvende oplossing. We willen daarom deze extra nota’s afschaﬀen.
Dit is echter alleen mogelijk als we samen deze VVB-verhogingsactie tot een succes maken!
VO O R WIE IS DE ACTIE ?
Omdat we met elkaar gemeente zijn en we per lid jaarlijks 370 euro aan vaste kosten hebben,
roepen we álle leden van 18 jaar en ouder op om de maandelijkse bijdrage opnieuw te beoordelen en indien mogelijk te verhogen. Geeft u nog geen VVB, dan is dit een goed moment om
daarmee te beginnen. Uw verhoging gaat pas in vanaf D.V. januari 2018.
G EVEN UIT LIE FDE
Bij het geven is de Bijbel onze eerste richtlijn. Over de eerste nieuwtestamentische gemeenten
lezen we dat zij allen hun bezittingen deelden (Handelingen 2 en 4). Iedereen gaf een deel van
zijn bezit en niemand kwam iets te kort. Geven is een vorm van dankbaarheid naar God. We
mogen alles wat we van God gekregen hebben dankbaar gebruiken, maar ook inzetten voor
onze naaste en voor het werk in Gods Koninkrijk. Christus’ opoﬀerende liefde vraagt onze
dankbare navolging, onder meer in het geven aan de kerk en aan elkaar (2 Korinthe 8 en 9).
Daarom menen we dat het goed is om u te vragen maandelijks een deel van uw inkomen te
investeren in de kerk (1 Korinthe 16). Uit liefde.
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H O E WERKT DE ACTIE?
De een zal met 30, een ander met 50 en weer een ander met 20 euro kunnen verhogen. Dat ligt
voor iedereen anders. Maar hoe bepaal je wat je kunt geven? Onderzoek bij andere gemeenten leert dat een inkomenstabel een nuttig hulpmiddel is om te bepalen wie wat zou kunnen
geven. Deze richtlijn is gemaakt om u te helpen bij het bepalen van de totale maandelijkse VVB.
Zie daarvoor de bijlage.
Wat verwachten we van u?
• Stel uw geadviseerde VVB-bedrag vast aan de hand van de VVB-inkomenstabel (zie bijlage).
• Neem uw machtigingskaart.
• Zet een kruisje voor het verhogingsbedrag van uw keuze en noteer het IBAN-nummer
van u als rekeninghouder, de datum en handtekening. Let op: geef alléén het bedrag aan
waarmee u wilt verhogen, niet het totaal.
• Echtparen mogen ook samen een kaart invullen. Graag dan beide lidnummers vermelden!
• Retourneer uw machtigingskaart het liefst vandaag, maar uiterlijk zondag 15 oktober in de
bus in de hal. Lever de machtigingskaart altijd in, zodat u niet achteraf benaderd hoeft te
worden. Ook als u door bijzondere omstandigheden niet (meer) kunt geven dan u nu doet.
Daarvoor is natuurlijk begrip. U kunt de kaart dan blanco inleveren.

VO O RBE E LD: Broeder N. N. heeft de kerk al gemachtigd voor 30 euro VVB per maand,
maar kan dit verhogen naar 70 euro per maand. Hij zet dus een kruisje voor 40 euro als
verhogingsbedrag. Vanaf januari 2018 zal er dus 70 euro per maand worden afgeschreven.

Wij vragen om uw deelname aan en gebed voor deze actie. Wat zou het geweldig zijn als we
allemaal positief reageren op deze actie. Samen zijn we gemeente en mogen we de kerk dragen in woorden en daden. Laten we met elkaar bouwen aan de Ichthusgemeente.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens de kerkenraad CGK Ichthus Urk,

Jos Koffeman
Voorzitter

P.S. Lever de machtigingskaart bij voorkeur weer in op zondag 8 oktober, maar uiterlijk zondag
15 oktober. De uitslag zal tijdens de gemeentevergadering bekend worden gemaakt.
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