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Waarom deze folder?
De instandhouding van onze gemeente kost geld. Wat
zijn de uitgaven die nodig zijn om onze gemeente in
stand te houden? Hoe komt de kerk aan haar inkomsten
die nodig zijn om deze uitgaven te bekostigen? In deze
folder geven wij u meer inzicht in de financiën van onze
gemeente, met als doel de draagkracht te vergroten voor
onze gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid.
Over de eerste christengemeenten, die ontstonden na
de prediking van Petrus, lezen we dat zij allen hun
bezittingen deelden (Hand. 2 en 4). Iedereen gaf een
deel van zijn bezit en niemand kwam iets te kort. We
mogen van alles wat we van God gekregen hebben, een
deel voor ons zelf gebruiken, maar van ons wordt ook
gevraagd een deel terug te geven aan Hem!
Inzicht in inkomsten en uitgaven
Uitgaven
De uitgaven van onze kerk zijn jaarlijks begroot op
ongeveer € 200.000. Ongeveer de helft van de uitgaven
bestaat uit de kosten voor het salaris van de predikant
en de koster en de vergoeding voor gastpredikanten.
Ook aan de gebouwen wordt jaarlijks een groot bedrag
besteed, ongeveer een derde van de begroting. Dit zijn
kosten voor onderhoud, energie, vaste gemeentelijke
lasten, verzekeringen, afschrijvingen en de aflossing op
de hypotheek. Verder is er de jaarlijkse afdracht aan de
landelijke kassen van ons kerkverband, de kosten voor
verenigingen en het kerkblad. Door de inflatie zullen de
uitgaven jaarlijks stijgen.

Inkomsten
De inkomsten van onze kerk worden voor een groot deel
bij elkaar gebracht door de Vaste Vrijwillige Bijdragen
(VVB). Verder zijn er inkomsten via de collecten, een
bijdrage van de gemeente Oosterbeek in het honorarium
van de predikant, het verjaardagsfonds, de jaarlijkse
bazaar en bijzondere giften.

Hoeveel kunt u geven aan de kerk?
Er is veel geld nodig om de uitgaven van de kerk te
dekken. Omdat we met elkaar gemeente zijn en we per
lid onze vaste kosten hebben, doen we een beroep op
alle leden om bij te dragen. Ook van werkende en nog
thuiswonende jongeren boven de achttien jaar wordt
verwacht dat zij naar vermogen bijdragen.
Richtlijn Vaste Vrijwillige Bijdrage
Onderstaande richtlijn is gemaakt om u te helpen bij het
bepalen van uw bijdrage. Hierbij geldt dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. Uiteraard
bent u vrij om meer te geven dan in de tabel is
aangegeven!
De bedragen in de tabel geven de Vaste Vrijwillige
Bijdrage (VVB) aan. Deze bedragen zijn exclusief de
collectes. De tabel gaat uit van het netto gezinsinkomen
per maand.
Netto gezinsinkomen per
maand in
euro
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in euro
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in euro
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tot 1.200
1.200-1.300
1.300-1.400
1.400-1.500
1.500-1.600
1.600-1.700
1.700-1.800
1.800-1.900
1.900-2.000
2.000-2.200
2.200-2.400
2.400-2.600
2.600-2.800
2.800-3.000
3.000-3.200
3.200-3.400
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45
50
55
60
65
75
80
85
95
110
120
130
145
150
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195

40
45
50
55
60
65
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75
85
95
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125
140
155
170
185

30
35
40
45
50
55
60
65
75
85
95
105
115
125
140
155
170

20
25
30
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
115
130
145
160

Manieren van geven
U kunt op verschillende manieren financieel bijdragen
aan de kosten in de gemeente.
De voorkeur gaat uit naar een maandelijkse Vaste
Vrijwillige Bijdrage omdat ook de kerk maandelijks
vaste uitgaven heeft. Zo zijn de maandelijkse inkomsten
en uitgaven in evenwicht en is inzichtelijk of er
voldoende inkomsten zijn om aan de totale uitgaven te
kunnen voldoen. U kunt dit zelf automatisch via uw bank
maandelijks laten overboeken.
Naast de VVB worden in de zondagse erediensten drie
collecten gehouden. Giften aan de kerk via de VVB of
de aanschaf van de collectemunten zijn als ANBI fiscaal
aftrekbaar. Om optimaal gebruik te maken van de fiscale
mogelijkheden, kunt u een periodieke gift door middel
van een onderhandse akte overwegen.

U kunt ook besluiten om een legaat na te laten na uw
overlijden. Informeer naar de mogelijkheden bij de
penningmeesters.
Meer informatie over de financiën en antwoord op veel
gestelde vragen vindt u op onze website
http://cgkbennekom.nl/organisatie/financien
Bankgegevens
IBAN nummer Rabobank: NL48 RABO 0307 0002 14
IBAN nummer ING Bank: NL84 INGB0000969284
Vragen:
Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de
penningmeesters.
André Hek
Telefoon: 0318-438008
E-mail: andre.hek@solcon.nl

Esther Tanger
Telefoon: 06–17126519
E-mail esther.tanger@hotmail.com

