H.J. Scherrenburg
Nassaulaan 21
4461 ST Goes
0113 – 259464
scriba@cgk-goes.nl

Gemeenteleden van de
Chr.Geref.Kerk te Goes

Goes, 25 januari 2012
Betreft: kerkfinanciën
Geachte broeders en zusters,
Via deze brief wil de kerkenraad u informeren over de actuele situatie met betrekking tot alles wat in
de achterliggende tijd is gebeurd én voor de toekomst is besloten wat betreft de financiën van de
gemeente.
Eerst willen we een terugblik geven op de historie, vervolgens gaat het over de genomen besluiten
en de praktische uitwerking daarvan.
Historisch perspectief:
Als gemeente bent u het afgelopen jaar op diverse momenten ingelicht over de financiële situatie. In
het bijzonder via de gemeentevergaderingen en de verschenen notitie “De gevende gemeente”.
Op de gemeentevergadering van 29 maart 2011 werd:
• door de kerkenraad een niet sluitende begroting voor 2011 aan gemeente gepresenteerd
vanwege een voorzien structureel tekort;
• meegedeeld dat er een commissie was ingesteld die een breed en diepgaand onderzoek moest
doen naar oplossingen van structurele aard voor het aanwezige financiële probleem.
Op de extra gemeentevergadering van 13 december 2011 werden:
• door de commissie adviezen gepresenteerd (zie het beveiligde deel van de website voor de
notitie “De gevende gemeente”, de samenvatting hiervan zoals verspreid binnen gemeente en
de presentatie zoals gehouden tijdens gemeentevergadering);
• de aanwezige broeders en zusters in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en suggesties
voor aanvulling, verbetering of uitwerking van het door kerkenraad voorgenomen beleid te doen.
De kerkenraad besloot - gezien de mogelijkheden van de vernieuwde website en de daarmee
gepaard gaande kostenreductie - de conceptnotulen van de extra gemeentevergadering niet via de
postmappen te verspreiden, maar te publiceren op het beveiligde deel van de website (www.cgkgoes.nl). Hebt u nog geen toegang tot het beveiligde deel van de website, vraagt u het dan aan.
Uiteraard kunnen leden zonder internetaansluiting de notulen bij de scriba opvragen. Tot uiterlijk 19
februari kunt u opmerkingen of wijzigingsvoorstellen bij de notulen indienen bij de scriba. Na die
datum worden de notulen definitief vastgesteld door de kerkenraad.
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Besluiten:
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 januari 2012 zijn de tijdens de gemeentevergadering door
gemeenteleden ingebrachte voorstellen besproken. De kerkenraad heeft uiteindelijk de volgende
besluiten genomen:
• Het uitdragen van de Bijbelse visie m.b.t. het geven van materiële gaven;
• Het aanstellen van een ‘kerkelijk functionaris financiën’;
Met dankbaarheid kunnen we u melden dat broeder J.H. Verburg bereid is gevonden deze
functie op zich te nemen. Hij zal door de kerkenraad hiervoor worden aangesteld. Een instructie
kerkelijk medewerker financiën is nog in de maak, evenals een verklaring van geheimhouding.
• Het uitnodigen tot- en vastleggen van kb (=kerkelijke bijdrage)-toezeggingen;
Zie hiervoor verderop in deze brief.
• Aanpassing beleid kerkelijke collectes;
Er wordt vastgehouden aan het voorstel zoals verwoord in de nota “De gevende gemeente” en
we vertrouwen er op dat onder de zegen van de Here een zorgvuldige communicatie naar de
gemeente een averechtse uitwerking zal voorkomen.
Herbestemmen van collecteopbrengsten gebeurt niet zonder communicatie met de gemeente.
Tot 1 april blijft het collecterooster van kracht zoals eerder vastgesteld. De Commissie van
Beheer (CvB) zal een op het nieuwe stelsel gebaseerd collecterooster aan de kerkenraad ter
vaststelling voorleggen dat vanaf 1 april van kracht wordt. Vanaf heden wordt voor wat betreft
het collecterooster gewerkt met een dynamisch systeem, wat inhoudt dat de CvB de kerkenraad
ook lopende het jaar een bijgesteld collecterooster kan aanbieden. Dit biedt onder ander de
mogelijkheid om het accent te verschuiven naar de noden van de wereld op het moment dat
duidelijk wordt dat in de behoeftes van kerk en kerkverband zal kunnen worden voorzien.
• Duidelijk maken waar de collectes voor bestemd zijn;
Met regelmaat en via verschillende kanalen (waaronder de beamer) zal zichtbaar gemaakt
worden waarvoor de opbrengsten bestemd zijn. Voor meer informatie over de collectes die
vallen onder de noemer “Algemene Kerkelijke Kassen” verwijzen we u naar de informatie die
opgenomen is in het januarinummer van Bij-Een en ook vermeld is op de website.
• Bewustwording bij de jeugd mag / moet starten op jonge(re) leeftijd;
De jeugddiaken inventariseert in samenspraak met de Jeugdraad en de catecheten de huidige
praktijk en formuleert waar nodig beleids- / actievoorstellen voor de kerkenraad.
• Communicatie professionaliseren;
Hiervoor wordt een tijdelijke werkgroep communicatie gemeentefinanciën in het leven geroepen
met ter zake kundige broeders en zusters uit onze eigen gemeente.
• Acties hebben meerwaarde;
We gaan kijken hoe het inzetten van gaven in de breedste betekenis van het woord (verder)
gestalte kan krijgen.
• Beleid inzake behoeften gemeente versus kerkverband en wereld;
In aanvulling op wat er in de notitie “De gevende gemeente” staat ten aanzien van de prioriteiten
in ons geefgedrag, zijn soberheid en doelmatigheid criteria bij het bepalen van de behoefte aan
middelen voor de gemeente zelf en de toetsing van afzonderlijke uitgaven.
• Vaststellen tijdpad;
In aanvulling op wat hierover is geschreven in de notitie “De gevende gemeente”, wordt de
stelselwijziging collectes per 1 april 2012 geëffectueerd. Vanaf 1 februari worden er (uitsluitend)
collectebonnen in de nieuwe waardes verstrekt (zie hiervoor verderop in deze brief). Tot 1 april
houden we dus drie collectes per dienst.
• Vaststellen richtlijn bijdrage in exploitatiekosten kerk 2012;
Zie hiervoor de tabel aan het eind van deze brief
• Nieuwe opdracht voor de (tijdelijke) commissie kerkfinanciën;
De commissie kerkfinanciën blijft gedurende 2012 actief om de implementatie van het nieuwe
beleid aan te sturen / te begeleiden. Concreet betekent dit dat de commissie gevraagd en
ongevraagd op tactisch en operationeel niveau al hetgeen zal doen wat nodig is om het beleid tot
een succes te maken, daarbij niet in de taken en bevoegdheden van andere organen tredend.
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Specifieke punten van aandacht zijn de aansturing / begeleiding van de kerkelijk medewerker
financiën gedurende het overgangsjaar, alsmede het aansturen en begeleiden van de werkgroep
communicatie gemeentefinanciën.
Het vervolg:
Wat betekenen deze genomen besluiten nu concreet voor u als gemeentelid? Allereerst dat u
gevraagd wordt een kerkelijke bijdrage te geven en dit vast te leggen. Daarnaast dat we vanaf 1 april
twee in plaats van drie collectes hebben met daaraan gekoppeld een andere waarde van de
collectebonnen.
Uitnodiging tot- en vastlegging van kerkelijke bijdrage 2012
• Zie het bijgevoegde antwoordformulier 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 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
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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
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•

•
•

•

De kerkenraad geeft u in overweging om uw kerkelijke bijdrage - inclusief aanschaf
collectebonnen - te voldoen in de vorm van een zgn. lijfrenteschenking
Er zijn verschillende manieren om bij te dragen in de kosten van de kerk en het
kerkverband. Een van die manieren is de lijfrenteschenking. Bij een lijfrenteschenking
betaalt u jaarlijks (minimaal vijf jaar) eenzelfde bedrag. De jaarlijkse termijnen zijn,
zonder drempel of maximum, volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Voorwaarde is dat de lijfrenteschenking in een notariële akte wordt vastgelegd. De
regeling stelt u in staat om op kosten van de staat meer aan de kerk te geven.
Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning bij het invullen van het formulier of overweegt u
om de kerkelijke bijdrage vanaf nu te voldoen in de vorm van een lijfrenteschenking, neemt u
dan contact op met de kerkelijk functionaris financiën, broeder Verburg (tel. 0113-252030).
U wordt vriendelijk verzocht het ingevulde formulier uiterlijk zondag 19 februari in een gesloten
envelop in de postmap van de penningmeester, br. D.L. Witte, te stoppen of het voor die datum
te mailen naar dlwitte@zeelandnet.nl. 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 2012”
heeft de kerkenraad de verantwoordelijkheid tot rappelleren. In het ‘ingroeimodel’ voor de
kerkelijk medewerker financiën is vastgelegd dat deze het eerste jaar de gemeente niet actief zal
benaderen. De rappelfunctie voor het inleveren van de antwoordformulieren heeft de
kerkenraad gedurende het eerste jaar naar de leden van de Commissie van Beheer gedelegeerd.

Collectebonnen besteden en bestellen
• Vanaf 1 februari worden er uitsluitend collectebonnen met de nieuwe waardes (€ 0,50 / € 1,00 /
€ 2,00 / € 4,00) uitgegeven.
• Bestelling van collectebonnen kan op de gebruikelijke wijze, met dien verstande dat u bij het
bepalen van het bedrag waarvoor u koopt rekening moet houden met de nieuwe prijs per vel van
30 bonnen (€ 15,- / € 30,- / € 60,- € 120,-)
• Vanzelfsprekend kunt u al eerder aangeschafte bonnen gewoon opgebruiken.
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 drieenige God:
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.
o 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.
o 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 Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand (1 Kronieken
29: 14b).
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
H.J. Scherrenburg
Scriba
Bijlage:
• Antwoordformulier “Toezegging Kerkelijke Bijdrage 2012”
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