Financiële bijlage
De plaatselijke kerk en het landelijke kerkverband kan niet zonder inkomsten. De gevende gemeente
bestaat waar de leden hun gaven met liefde inzetten. De meeste gaven zijn immaterieel van aard,
maar hier gaat het over de inzet van materiële gaven.
Samen dragen
Wie Christelijk Gereformeerd is, hoort bij een plaatselijke kerk en helpt mee die kerk in stand te
houden. Daarvoor is de kerkelijke bijdrage en zijn er collecten. Een kerk kan niet bestaan zonder die
financiële steun van haar leden. Samen worden de kosten gedragen. De ca. honderdtachtig
Christelijke Gereformeerde Kerken vormen samen een kerkverband. In dat kerkverband worden
gemeenschappelijke dingen geregeld, zoals de emeritikas (pensioenvoorziening voor predikanten),
de theologische universiteit, de organisatie van het werk van zending, diaconaat en evangelisatie, het
jeugdwerk, en nog veel meer. Landelijke commissies (deputaatschappen) houden zich daarmee
bezig. Al dat werk kost geld. De penningmeesters van de plaatselijke kerken dragen daarom jaarlijks
een vast bedrag per lid af. Deze landelijke afdracht is in totaal ca. €70,- per lid.
Waarvan wij geven
De Here God is en blijft de Eigenaar van ons bezit. Wij zijn slechts rentmeesters over wat Hij ons
toevertrouwt. Het beheer van Gods goed dient Zijn eer. Ook door het te gebruiken om onszelf en
elkaar van ten minste een bestaansminimum te verzekeren. Omdat de Here meer geeft dan alle
mensen samen nodig hebben, kan er sprake zijn van het genieten van overvloed en rijkdom. Wel
blijft er steeds tweeërlei grens: wij mogen niet onze afhankelijkheid van de Here verliezen en de
naaste mag niet door de bodem van zijn bestaan zakken. Liefde om te geven is vrucht van het geloof
in de drieënige God.
Waaraan wij geven
In het oude testament komt wat men geeft meestal direct ten goede aan de Here en Zijn dienst, in
het bijzonder de tempeldienst. Armenzorg zou in Israël eigenlijk niet nodig moeten zijn maar is
onderdeel geworden van de priesterdienst. In het nieuwe testament lijkt diaconaat meer voorop te
gaan. Dat heeft te maken met het wegvallen van de tempeldienst. In de christelijke gemeente houdt
onder leiding van de apostelen de verkondiging van het Woord evenwel voorrang op de verkondiging
met de daad. Op grond van de Bijbelse lijnen kan voor het geefgedrag van Gods kinderen de
volgende prioriteit worden gesteld: 1. eigen gemeente en kerkelijke kassen 2. Diaconie eigen
gemeente en christelijke organisaties 3. algemene instellingen van zorg en barmhartigheid.
Hoeveel wij geven
Israël droeg tienden af. Daarnaast kende men vrijwillige offers. Het tiendengebod geldt na de komst
van de Here Jezus Christus niet meer zoals voor Israël. De heilige Geest leidt nu zelf de gevende
gemeente. Hij vervult de harten met de vrucht van liefde, zelfbeheersing en wijs beleid. En dit zeg ik:
Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder
doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een
blijmoedige gever lief. (2 Korintiërs 9: 6,7).
Om te komen tot een concreet geefgedrag in overeenstemming met bovenstaande kan wel, in een
zekere aansluiting bij de tienden, een 10% rekenmethode worden gehanteerd. Het gaat hierbij dus
niet om het binden van elkaars geweten maar om een evangelisch advies.
Soms bereikt de kerkenraad de vraag wat redelijk is of verwacht wordt. Om aan die behoefte aan
duidelijkheid tegemoet te komen, vindt u hierna een tabel met de bijdrage per jaar in de
exploitatiekosten (incl. de landelijke afdracht, excl. collectegeld). Hierin is een verdeling gemaakt
naar inkomensschaal.

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

We verwachten een financiële bijdrage 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.
Van gastleden vragen we niet om in hun periode van gastlidmaatschap ook al de Kerkelijke Bijdrage
af te dragen, maar mocht u de Kerkelijke Bijdrage in de periode van gastlidmaatschap wel willen
afdragen dan zijn we daar uiteraard blij mee.
De Kerkelijke Bijdrage kunt u overmaken naar de penningmeester van de kerk op rek. nr. xxxxxxxxxxx
t.n.v. Chr. Geref. Kerk x onder vermelding van ‘Kerkelijke Bijdrage’. Voor vragen kunt u terecht bij de
penningmeester.
Voor de bijdrage in de collecten kunt u gebruik maken van contant geld en z.g. collectebonnen.
Collectebonnen zijn per vel à 30 stuks beschikbaar in de waarden van € 0,50 / € 1,00 / € 2,00 en €
4,00 en verkrijgbaar na overmaking van het totaalbedrag op rek. nr. xxxxxxx t.n.v. Chr. Geref. Kerk.
De bonnen worden u de volgende zondag overhandigd.
Giften voor de kerk zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De kerk valt onder de ANBI regeling.
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 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

o

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,
beproef mij en ken mijn gedachten;
Met vriendelijke groet
De kerkenraad van de CGK

