Gemeenteleden van de
Chr. Geref. Kerk te
december 2014
Betreft: kerkfinanciën en kerkelijke bijdrage
Geachte broeders en zusters,
Het jaar 2014 loopt al weer ten einde. Een goed moment om zowel terug te blikken als vooruit te kijken, ook
waar het de financiële situatie van onze gemeente betreft. Via deze brief wil de Commissie van Beheer u
informeren over de actuele situatie op dat terrein.
Eerst willen we een korte terugblik geven op de historie, vervolgens schetsen we de ontwikkelingen in 2014,
waarna we de door de kerkenraad getrokken conclusies met u willen delen. We sluiten af met, een concreet
verzoek aan u en plaatsen dit tenslotte in Bijbels perspectief. Het Bijbels perspectief, van waaruit ons
nadenken over de betekenis van deze brief voor ieder van ons persoonlijk eigenlijk moet beginnen.
Kerkelijke Bijdrage onvoldoende om kosten te dekken
Begin 2012 stelde de kerkenraad nieuw beleid vast op het terrein van de kerkelijke financiën. Het aantal
collecten in de erediensten werd teruggebracht van 3 naar 2 en het instrument Kerkelijke Bijdrage, dat in de
plaats kwam van de Vaste Vrijwillige Bijdrage, werd geïntroduceerd. Met dankbaarheid kon de kerkenraad bij
een tussenevaluatie concluderen dat de collecteopbrengsten ten gevolge van het schrappen van een collecte
niet terug waren gelopen. Helaas moest ook geconcludeerd worden dat de Kerkelijke Bijdragen achter bleven
bij de verwachting en dat de spiraal van oplopende exploitatietekorten niet doorbroken was. De kerkenraad
gaf hierop de Commissie van Beheer opdracht om uit te zoeken waarom slechts 52% van hen van wie dat
verwacht zou mogen worden een Kerkelijk Bijdrage betaalde. Het exploitatietekort van 2013 werd gedicht met
de zogenaamde ‘crisiscollecte’. Een uitgebreide beschrijving van de historie treft u aan in bijlage 1.
Nog steeds een tekort ondanks positieve ontwikkeling
Zoals het er nu naar uit ziet zullen we 2014 afsluiten met een exploitatietekort van € 6.000,--. Geraamd was
een tekort van € 8.000,--. Een positief verschil dus van € 2.000,--, waarmee de trend van oplopende tekorten
doorbroken lijkt te zijn. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat inmiddels 66% van hen van die we dat zouden
kunnen verwachten een Kerkelijke Bijdrage betaalt. De positieve ontwikkeling op dat gebied, met een stijging
van het aantal leden dat langs deze weg bijdraagt van 52% naar 66%, stemt tot dankbaarheid. We zijn er echter
nog niet, want er is nog steeds sprake van een tekort. Uit een door de Commissie van Beheer in opdracht van
de kerkenraad ingesteld onderzoek blijkt dat we niet mogen verwachten dat de stijging van het aantal leden
dat een Kerkelijke Bijdrage betaalt door zal zetten en dat hiermee het exploitatietekort gedicht kan worden.
Hogere bijdrage nodig van hen die reeds Kerkelijke Bijdrage betalen
De kerkenraad concludeert dat de oplossing voor het structurele exploitatietekort (grotendeels) zal moeten
komen van een structurele verhoging van de bijdrage van hen die nu al geven, wat bij het gebruik van (nieuwe)
fiscale mogelijkheden (periodieke schenking) niet per definitie hoeft te leiden tot zwaardere lasten voor
betrokkenen. De kerkenraad ziet in de situatie zoals die nu is geen aanleiding om het in 2012 vastgestelde
beleid aan te passen.
Extra financiële bijdrage voor 2014 en toezegging voor 2015 gevraagd:
De kerkenraad geeft u in overweging om voor 2014 extra bij te dragen via de collecte voor de kerk op
ouderjaaravond, dan wel voor dit jaar een extra gift aan de penningmeester over te maken onder de noemer
‘extra bijdrage 2014’ op bankrekeningnummer xxxxxxx. Zo kunnen we met elkaar op de valreep nog
voorkomen dat we het jaar 2014 moeten afsluiten met een exploitatietekort. Verder nodigt de kerkenraad u uit
een toezegging te doen voor de kerkelijke bijdrage die we voor het jaar 2015 van u mogen verwachten. Hoe u
dit kunt doen leest u hieronder.

Uitnodiging tot toezegging van Kerkelijke Bijdrage 2015
• Zie het antwoordformulier (bijlage 2) voor de gegevens die we graag van u willen ontvangen.
• We verwachten een ingevuld formulier van:
o echtparen of ouder/ouders met inwonende doopleden;
o zelfstandig wonende belijdende leden;
o zelfstandig wonende doopleden;
o thuiswonende belijdende leden;
o thuiswonende doopleden met inkomen.
• Indien de gezinssituatie vraagt om extra formulier(en), dan vragen we u zelf een kopie te maken of het
formulier te downloaden van de website en uit te printen.
• Voor een richtlijn voor de hoogte van de kerkelijke bijdrage; zie onderstaande tabel.
Richtlijn bijdrage in exploitatiekosten CGK

Nr.

Inkomensgroep

1 Uitkeringsniveau
2 Minimumniveau A
3 Minimumniveau B
4 Onder modaal
5 Modaal
6 Modaal plus
7 Midden/hoger kader
8 Hogere functies
9 Topfuncties
10 Inkomens boven >

•
•

•

•
•

Netto
Inkomen
per maand
tot

875
1.030
1.185
1.395
1.420
1.535
1.640
1.755
1.915
2.085
2.260
2.430
2.600
2.775
2.990
3.180
3.375
3.565
3.765
3.950

Netto
inkomen
per jaar
tot

10.500
12.350
14.220
16.740
17.040
18.420
19.680
21.060
22.980
25.020
27.120
29.160
31.200
33.300
35.880
38.160
40.500
42.780
45.180
47.400

Bijdrage per
jaar in
exploitatiekosten

149,50
210,00
267,00
331,00
411,00
495,00
586,50
690,00
830,00
982,00
1.145,50
1.321,50
1.524,50
1.744,00
1.908,00
2.075,00
2.243,50
2.406,00
2.674,00
2.738,00

De kerkenraad geeft u in overweging om uw kerkelijke bijdrage -inclusief aanschaf collectebonnen- te
voldoen in de vorm van een zgn. periodieke schenking. Meer informatie over deze mogelijkheid om uw gift
in het geheel van de belasting af te trekken treft u aan op de achterzijde van het antwoordformulier.
Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning bij het invullen van het formulier, of overweegt om de
kerkelijke bijdrage vanaf nu te voldoen in de vorm van een periodieke schenking, neemt u dan contact op
met de kerkelijk functionaris financiën, broeder X.
U wordt vriendelijk verzocht het ingevulde formulier uiterlijk zondag 18 januari in een gesloten envelop in
de postmap van de penningmeester, br. Y, te stoppen of het voor die datum te mailen naar. Wilt u van die
laatste optie gebruik maken, dan kunt u het formulier downloaden van de website.
Bij het niet (tijdig) inleveren van een antwoordformulier “Toezegging kerkelijke bijdrage 2015” heeft de
kerkenraad de verantwoordelijkheid te herinneren aan het verzenden daarvan. Deze taak heeft de
kerkenraad naar broeder X gedelegeerd.
We verzoeken hen die vooraf geen toezegging willen doen het formulier, met daarop ingevuld de naam en
desgewenst de motivatie, wel in te leveren op de aangegeven wijze. De kerkenraad respecteert dit en u
voorkomt daarmee dat u door broeder X wordt gebeld.

Tenslotte
Broeders en zusters, al met al een heleboel informatie die wellicht even tot u door moet dringen.
Verantwoord (geld)beheer en de liefde om te geven zijn vruchten van het geloof. Want geloof verbindt ons aan
de drie-enige God:

o
o

o

de Schepper en blijvende Eigenaar van de aarde en haar volheid is onze Vader. Een kind dat van zijn vader
houdt, zal vaders bezit beheren overeenkomstig vaders wens en wil.
het grootste geschenk van de Vader aan ook ons is zijn eigen Zoon. Hij wilde zelf arm worden om ons
zondaren, die tot de diepst denkbare armoe vervallen waren, rijk te maken (2 Kor.8: 9). Wie zich geestelijk
rijk weet met Hem, zal zijn zekerheid niet meer in materiële rijkdom zoeken en vrij zijn om te delen.
de heilige Geest doet ons tot blijmoedige gevers wedergeboren worden (2 Kor.9: 7) en brengt ons samen
in een gevende gemeente (Hand.2: 44 en 4: 34) waar beleden en beleefd wordt dat het zaliger is te geven
dan te ontvangen (Hand.20: 35).

We vragen u allen hier op de juiste wijze mee om te gaan en uw verantwoording in deze te kennen.
Voor ons allen geldt immers de bede van Psalm 139: 23:
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Voorzitter Commissie van Beheer
Bijlagen:
• Chronologisch overzicht acties en communicatie kerkfinanciën
• Formulier ‘Toezegging Kerkelijke Bijdrage 2015”
• Modelovereenkomst periodieke schenking

