Generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Nunspeet 2016
Scriba I:

Aan:

ds. C. Westerink
Meinsstraat 114
3862 AE Nijkerk
(033) 258 69 02
westerinkc@kpnplanet.nl

de kerkenraden, penningmeesters en boekhouders, commissies van beheer

Nijkerk, 15 februari 2017
Geachte broeders en zusters,
Het moderamen van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland deelt u mee dat de minimumbijdrage aan de kerkelijke kassen door de synode is
vastgesteld conform het onderstaande overzicht:

Waarom deze verhoging? Vanaf de synode in 2010 is met kunst- en vliegwerk gepoogd om de
stijging van de lasten van de kerkelijke kassen te beperken tot de inflatie. Dat is gelukt.
Daarbij zijn eenmalige maatregelen genomen, zoals het terugbrengen van de norm voor het
vaststellen van het benodigde eigen vermogen van de deputaatschappen of sterk interen op
eigen vermogen. Ook is gebruik gemaakt van onverwachte inkomsten zoals grote legaten. De
synode heeft geconstateerd dat dergelijke eenmalige maatregelen niet meer voorhanden zijn.
En nu algemeen wordt aangenomen dat de economische crisis is overwonnen, lijkt daar ook
geen reden meer voor te zijn.
Door de minimumbijdragen nu met meer te laten stijgen dan de inflatie kunnen we tegemoet
komen aan gerechtvaardigde wensen en plannen van diverse deputaatschappen, zoals de
invulling van een eerdere opdracht van de synode tot zending binnen Europa en het opstarten
van een project om jongeren meer te trekken naar en vast te houden bij de kerk.

Een stijging groter dan de inflatie is wat de synode betreft een eenmalige inhaalslag. Er is al
besloten dat de begrotingen van deputaten voor de periode 2020 - 2022 als regel de dan
vigerende inflatiestijging niet te boven mogen gaan.
Daarnaast is er op grond van andere argumenten een commissie ingesteld die moet
onderzoeken of de manier waarop het kerkverband nu is georganiseerd niet ingrijpend moet
veranderen. Zij zal daartoe ook voorstellen ontwikkelen. Daarbij wordt ook gekeken naar
buitenlandse gereformeerde kerken die veelal bestaan uit veel kleinere gemeenten dan wij
gewend zijn en financieel toch goed rond kunnen komen.
Geen andere verdeelsleutel
Naar aanleiding van een voorstel van deputaten financiële zaken en grote zorgen in een aantal
gemeenten over de minimumbijdrage heeft de synode ook intensief gekeken naar een andere
manier waarop de afdracht kan worden toegerekend aan de kerken, door een verschil toe te
passen in de hoogte van de verwachte bijdrage voor doop- en belijdende leden. Bij
doorrekenen van dit voorstel (en varianten daarop) is gebleken dat een effect hiervan zou zijn
dat de lasten gemiddeld genomen gaan schuiven van grote naar kleine gemeenten. Ook bleek
dat de uiteindelijke effecten relatief gezien geen erg grote voordelige gevolgen zouden hebben
voor betrokken gemeenten, terwijl wel de complexiteit van de regeling zou toenemen.
Daarom besloot de synode het voorstel niet over te nemen en de verdeelsleutel te laten zoals
die nu is, te weten het totaal aantal doop- en belijdende leden per gemeente.
Ten slotte
De synode begrijpt dat de verhoging van de minimumbijdrage voor een aantal kerken een
flinke uitwerking op de begroting kan hebben. Uit analyses van het huidige geefgedrag in
onze kerken hebben we echter de indruk dat er nog aanzienlijke ruimte is voor vergroting van
de eigen bijdrage per (doop)lid, als er nog meer dan nu structureel aandacht zou worden
besteed aan de vraag wat de navolging van Christus ook mag betekenen voor ons
huishoudboekje, voor onze giften aan de eigen kerk. Primair gaat het daarbij om de vraag
voor ieder van ons wat we over hebben voor de Heere en zijn dienst. Als het goed is levert dat
per gemeente veel meer op aan inkomsten, dan nodig is voor de verhoging van de
minimumbijdrage. De synode besloot tot het instellen van een commissie die de kerkenraden
gaat helpen om gemeenteleden zich hiervan bewust te maken. Deze commissie zal binnenkort
contact met u opnemen.
Met broederlijke groet, namens het moderamen,

C. Westerink, scriba I

