De diaken en zijn (?) collectezak!
Het in stand houden van het werk van de gemeente van Christus kost geld. Inzamelen van de
benodigde gelden tijdens de ‘dienst der offeranden’ binnen onze erediensten is hierbij sinds lange,
lange tijd voor velen een even vanzelfsprekend als geaccepteerd middel.
Was in vroegere tijden het ‘ambt’ van collectant in veel gemeenten nog aanwezig, tegenwoordig zijn
het veelal de diakenen die rondgaan met de collectezakken.
Is dit terecht? Of is het systeem van ons collecteren aan een herbezinning toe, in een tijd waarin
betalingen en geldstromen in het maatschappelijk verkeer al lange tijd aan veranderingen
onderhevig zijn?
Het in stand houden van het werk van de gemeente van Christus kost geld. Vaste vrijwillige bijdragen
dienen de basis te zijn om de gestelde doelen te realiseren. Dat ieder gemeentelid zich hiervan
bewust moet zijn, is een taak van kerkenraad en commissie van beheer.
Veel gemeenten hebben collectebonnen ingevoerd. Behalve fiscaal voordeel voor de leden (wat
weer ten goede van de kerk kan komen) heeft de penningmeester wat meer inzicht in de
binnenkomende gelden. De bonnen dienen als sturingsmechanisme voor de diverse collecten, zoals
kerk, diaconie en de kerkelijke kassen.
Globaal was de eerste collecte voor de kerk - 1x per maand voor de diaconie - en de tweede voor een
van de kerkelijke kassen.
Inmiddels bestaat de opbrengst van de collecten voor ruim 70% uit collectebonnen!
Vier jaar geleden ontstond een discussie over het probleem dat de opbrengst van de collecten voor
kerkelijke kassen ver achterbleef bij hetgeen afgedragen diende te worden.
Voor randkerkelijken moet wel worden afgedragen terwijl er van die kant nauwelijks
collecteopbrengsten zijn. Deze discussie mondde uit in het besluit om de omslag voor ons
kerkverband (inclusief omslag voor de classis) te gaan incasseren via een acceptgirokaart.
De tweede collecte in de eredienst, veelal voor kerkelijke kassen, kwam hiermee te vervallen.
Nu krijgt ieder adres van onze gemeente (ook de oudere doopleden) in de maand april de acceptgiro
per post thuis gestuurd, met de specificatie wat er door het kerkverband gevraagd wordt. Sinds vorig
jaar is ook de extra omslag voor de zending in dit bedrag opgenomen.
Inmiddels komt 85% van de benodigde gelden binnen!
De februaricollecte Hulpverlening en de Pinkstercollecte voor de Zending gaan als doorgaande
collecte naar het betreffende deputaatschap.
De financiële situatie van onze gemeente is op dit moment stabiel en gezond te noemen.
Onlangs is voorzichtig de discussie gestart of het aantal collecten: 1x per maand voor de diaconie en
de overige voor de kerk niet omgedraaid dient te worden: 1x voor de kerk en de andere collecten
voor diaconale doeleinden, dichtbij en verder weg.
De overheid laat het steeds meer afweten, waardoor Thuiszorg voor velen onbetaalbaar wordt, het
zorgverzekeringspakket geminimaliseerd wordt, voorzieningen bij werkeloosheid en
arbeidsongeschiktheid mensen richting Bijstand stuurt, studiekosten voor sommigen onbetaalbaar
worden etc etc.
Er komen in snel tempo taken op de diaconieën af, die wel eens veel geld kunnen gaan kosten.
Want het zal toch niet zo zijn dat hetgeen zich afspeelt in de samenleving aan onze kerken
voorbijgaat?
Het kan zijn dat binnen zeer korte tijd het collecteren door de diakenen even vanzelfsprekend als
noodzakelijk blijkt te zijn.

