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Drachten, 26 februari 2015
Betreft: bijdrage Kerkelijke Kassen

Geachte broeder en/of zuster,

Net als voorgaand jaar informeren wij u graag over de bijdrage aan de Kerkelijke Kassen.
Als kerk zijn wij verplicht jaarlijks een vast bedrag per lid aan de landelijke organisatie van
ons kerkgenootschap te betalen. Van deze bijdragen worden alle gemeenschappelijke
zaken betaald zoals onder andere de pensioenvoorziening voor predikanten, de organisatie
van het werk van zending, evangelisatie en diaconaat, de instandhouding van onze
theologische universiteit in Apeldoorn en de ondersteuning van armere gemeenten. Al dit
werk wordt uitgevoerd door de diverse deputaatschappen. Meer hierover vindt u in de
bijgesloten informatiefolder.
Vanaf 2006 wordt in onze gemeente deze bijdrage niet meer door middel van collecten
ingezameld, maar ontvangt elk huishouden een schrijven met het verzoek de bijdrage aan
de Kerkelijke Kassen te voldoen.
Voor dit jaar is deze bijdrage vastgesteld op € 56,45 per lid (belijdend- en dooplid) per jaar.
Voor elk lid dat deze bijdrage niet betaalt, moet de penningmeester de reserves van onze
eigen kerk aanspreken om de volledige afdracht aan de landelijke kerk te kunnen voldoen.
In het jaar 2013 heeft onze penningmeester ruim € 7.000,= uit de eigen middelen moeten
afdragen aan de landelijke kerkelijke organisatie. Over 2014 was het tekort bijna € 4.000,=.
Een forse financiële aderlating voor ons lokale gemeentewerk.
Graag doen wij een beroep op u om uw aandeel in de Kerkelijke Kassen aan onze
penningmeester te voldoen. U kunt dit doen door € 56,45 per lid in uw huishouden over te
maken op rekeningnummer NL29RABO0111831318 t.n.v. Chr. Geref. Kerk inzake
Kerkelijke Kassen.
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Met uw bijdrage helpt u het goede werk van ons kerkverband voort te zetten.
Het zou kunnen zijn dat u uw bijdrage over 2015 al heeft over gemaakt. In dat geval mag u
deze brief voor kennisgeving aannemen.
Als het u ontbreekt aan financiële draagkracht om aan deze oproep gehoor te geven, voelt u
zich dan vooral niet bezwaard dit aan ons te schrijven of met uw wijkouderling of wijkdiaken
te bespreken.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en bereidwilligheid. We zien uw bijdrage graag
tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Namens de Kerkenraad,

Namens de Commissie van Beheer

Sjaak Koolhaas (scriba)

Mets Visser (penningmeester)

Bijlage: informatiebrief over de landelijke uitgaven van de Christelijke Gereformeerde
Kerken. Daarin wordt een totaal bedrag van € 64,45 vermeld (€ 30 voor Emeritikas
en € 34,45 voor de overige deputaatschappen). Voor Drachten is dat € 56,45, omdat de
bijdrage voor de Zending door onze zendingscommissie wordt ingezameld.
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