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Weleerwaarde en eerwaarde broeders,
Met het oog op het nieuwe jaar 2020 ontvangt u hierbij enkele documenten.
Allereerst treft u aan het collecterooster 2020. Dit rooster kan worden gebruikt om de
collecten voor de diverse kerkelijke kassen in te plannen. U kunt ook aan de hand van dit
rooster bijvoorbeeld voorbede doen voor de werkzaamheden van de verschillende
deputaatschappen.
Verder treft u aan de lijst van kerkelijke kassen met daarbij de te ontvangen
minimumbijdrage per doop- of belijdend lid. Omdat de minimumbijdragen voor 2020 pas
worden vastgesteld in de laatste vergaderweek van de generale synode, treft u het laatst
bekende overzicht aan. Eind maart/begin april wordt u geïnformeerd over de dan
vastgestelde minimumbijdragen voor 2020.
Houdt u er rekening mee dat het totaal van de minimumbijdragen voor 2020 waarschijnlijk
hoger zal uitvallen dan in het overzicht vermeld staat.
Wij verzoeken u vriendelijk de omslag voor de kerkelijke kassen evenredig over het jaar af te
dragen, bij voorkeur eens per kwartaal. Op deze wijze is het voor de diverse
deputaatschappen beter mogelijk om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking.
Deputaten LKB dienen jaarlijks de classes te informeren over het nakomen van de
verplichtingen aan de generale kassen door de kerken. Sinds 2011 verstrekt zij daarom reeds
in januari overzichten per 31 december van het voorgaande jaar aan de classes.
Van harte Gods zegen toegewenst bij al uw werkzaamheden.
Met een hartelijke broedergroet,
deputaten landelijk kerkelijk bureau,
B. van Amerongen
voorzitter
D.J. van Zoelen
secretaris

Collecterooster 2020
Data
Jan.

Collecten

Data

1

*

Juli

5

Collecten
5

Zending

Emeritikas

12

Evangelisatie

12

Zending

19

Emeritikas

19

Theologische Universiteit

26

Theologische Universiteit

26

Emeritikas

Febr.

2

Aug.

* Diaconaat, hulpverlening

9

2

Emeritikas

9

Onderlinge bijstand en advies

16

Zending

16

Emeritikas

23

Emeritikas

23

Zending

30

Diaconaat

6

Emeritikas

Mrt.

1

Varenden

8

Sept.

Emeritikas

13

* Jeugd- en jongerenwerk eigen gemeente

11

*

20

Past. gezondheidszorg

15

Diaconaat

27

Emeritikas

22

Zending

29

Emeritikas

april

5

Okt.

4

*

Evangelisatie

11

Zending

10

*Goede vrijdag

18

*

12

* Paascollecte / Kerk en Israël

25

Emeritikas

19

Kerkjeugd en onderwijs

26
Mei

3

Nov.

1

Theologische Universiteit

Emeritikas

4

*

Theologische Universiteit

8

Diaconaat

10

Emeritikas

15

Emeritikas

17

Zending

22

Kerkjeugd en onderwijs

21

*Hemelvaart

29

Evangelisatie

24

Dec.

6

Zending

31

Pinksteren

13

Emeritikas

7

Emeritikas

20

Theologische Universiteit

Juni

14

25/26

21
28

* Kerst

27
Emeritikas

31

* Oudejaarscollecte

De volgende speciale data (zie *) zijn in het rooster opgenomen:
1 januari:

Nieuwjaarsdag

2 februari:

Hulpverleningszondag (NB Deze collecte

tot de omslag)

behoort niet tot de omslag

4 oktober:

Israëlzondag

11 maart:

Biddag voor gewas en arbeid

18 oktober:

M ichazondag, collectedoelen op te vragen bij

10 april:

Goede Vrijdag

12 en 13 april

Pasen

4 november:

21 mei:

Hemelvaartsdag

25-26 december: Kerstdagen

31 mei en 1 juni: Pinksteren

13 september:

Jeugdzondag (NB Deze collecte behoort niet

het Dienstenbureau

31 december:

Dankdag voor gewas en arbeid
Oudejaarsdag

De gewoonte is altijd geweest om met Pasen de collecte te houden voor kerk en Israël. U kunt er ook voor
kiezen deze collecte te houden op de Israëlzondag.

Rabobank Veenendaal NL22 RABO 0365 1306 48
t.g.v. Landelijk kerkelijk bureau CGK Veenendaal.

Kas

Minimumbijdrage
per lid/dooplid (€)

Bij overmaking
vermelden

1. Theologische Universiteit

7,95

TU

2. Studiefonds

1,70

Studiefonds

3. Geestelijke verzorging varenden

1,35

Varenden

4. Kerkjeugd en onderwijs

4,00

Kerkjeugd

5. Pastoraat in de gezondheidszorg

1,45

Gezondheidszorg

6. Onderlinge bijstand en advies

2,75

OB&A

7. Evangelisatie

4,00

Evangelisatie

8. Kerk en Israël

1,40

Israël

9. Buitenlandse zending
10. Diaconaat
Totaal kerkelijke kassen
Emeritikas
Totaal

11,20
3,55

Zending
Diaconaat

39,35
30,45

Emeritikas

69,80

Een overzicht van de door u te betalen bijdrage per kas wordt u medio april 2020
toegezonden. Een vroeger moment is voor ons niet mogelijk, omdat wij in de loop van de
maand januari/februari pas beschikken over het juiste ledenaantal en de definitieve
minimumbijdragen pas in de laatste vergaderweek van de generale synode bekend
worden.
Mocht u de formulieren t.z.t. niet hebben ontvangen of is het adres onjuist, mailt of belt u
dan even? Dienstenbureau: n.vaningen@cgk.nl, tel.: 0318-582372.

