Opmerking vanuit Cie Offervaardigheid: Zierikzee hanteert vier geefmomenten per jaar:
biddag, dankdag, de VVB (in Juni) en een gift voor de kerkelijke kassen. De onderstaande
brief betreft het VVB-moment
Commissie van Beheer van de Christelijke Gereformeerde kerk te Zierikzee
Zierikzee, juni 2017

Geachte broeders, zusters en jongeren,

Ook wij als leden van de CGK Zierikzee hebben van Christus de opdracht gekregen om het Evangelie
te verkondigen. We mogen anderen vertellen over deze blijde boodschap. Zoals we vorig jaar
schreven: we moeten ook werken aan de vermeerdering van de Kerk.
Aan het samen gemeente zijn zit ook een materiële kant. Dat is niet nieuw, ook in de Bijbel lezen we
op diverse plaatsen dat er geld ingezameld werd voor de gemeenten. Ook nu nog werken we eraan
om de kerk in stand te houden. We willen onze erediensten kunnen houden, samen kunnen komen
en gemeente zijn over de volle breedte van het kerkelijk leven. Daarom houden we bijvoorbeeld
collectes in de eredienst en doen we een verzoek om een vrijwillige bijdrage voor de kerk.
Dat verzoek om een vrijwillige bijdrage ligt nu voor u. We vragen van u of een deel van uw inkomen
af wil staan voor de kerk, ieder moet hierin voor zichzelf beslissen wat hij of zij, naar draagkracht kan
of wil, betalen. Op dit moment is er een behoorlijk gat tussen inkomsten en uitgaven, dat is echter
niet verwonderlijk, omdat we nu pas bij het giftmoment van de vrijwillige bijdrage aangekomen zijn.
Hieronder vind u de richtlijn die we opgesteld hebben voor gaven en giften. Het is gerelateerd aan
bruto inkomsten per pastorale eenheid. Het is een richtlijn, nogmaals: ieder moet voor zichzelf
beslissen wat hij of zij naar draagkracht kan en wil betalen. Voor de hogere inkomens kan naar eigen
inzicht bepaald worden in hoeverre de bedragen verhoogd worden.

Bruto inkomen per maand
€ 1.000 tot € 1.500
€ 1.500 tot € 2.000
€ 2.000 tot € 2.500
€ 2.500 tot € 3.000
€ 3.000 tot € 3.500
€ 3.500 tot € 4.000
€ 4.000 tot € 4.500
€ 4.500 tot € 5.000

Gemiddeld per jaar
€ 15.000
€ 21.000
€ 27.000
€ 33.000
€ 39.000
€ 45.000
€ 51.000
€ 57.000

Vrijwillige bijdrage
Juni
€0
€ 50
€ 150
€ 300
€ 350
€ 500
€ 750
€ 1,000

Collectes kerk
Hele jaar
€ 120
€ 150
€ 250
€ 300
€ 400
€ 400
€ 400
€ 400

Komt u door omstandigheden niet (veel) meer in de kerk, en luistert u via de kerktelefoon of
internet naar de diensten dan is het mogelijk om in plaats van de gaven via de collecte periodiek een
gift te geven of deze te betrekken bij de vrijwillige bijdrage. U kunt bijvoorbeeld ook uw vrijwillige
bijdrage (automatisch) in termijnen betalen als dat voor u, financieel gezien, beter uitkomt.
Uw gift kunt, via een eigen overschrijvingsformulier of via internetbankieren, overmaken ten name
van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee op bankrekening NL52 RABO 0108632911
Tip: deze giften kunt u als ANBI-gift vermelden bij uw opgaaf inkomstenbelasting.

De Commissie van Beheer

