“Zo is dan het geloof uit het gehoor,
en het gehoor door het Woord Gods”

HANDREIKING VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Begin februari zullen de antwoordformulieren voor de vrijwillige bijdrage weer bij u
worden opgehaald. Fijn als u ook uw steentje wilt bijdragen, maar wat is ‘normaal’
om te geven? Als u zich dit ook weleens af hebt gevraagd, bent u niet de enige.
Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig.
Belangrijkste is dat iedereen zo mogelijk een bijdrage geeft om te laten zien dat de
kerk u wat waard is.
Heeft u behoefte aan een richting om uw bijdrage te bepalen? Een voorstel:
Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto-inkomen van:
• 2.000,- p/mnd. geeft u € 17,50,- tot € 35,- p/mnd. voor de kerk.
• 2.500,- p/mnd. geeft u € 27,50,- tot € 55,- p/mnd. voor de kerk.
• 3.000,- p/mnd. geeft u € 40,- tot € 80,- p/mnd. voor de kerk.
• 4.000,- p/mnd. geeft u € 65,- tot € 130,- p/mnd. voor de kerk.
• 5.000,- p/mnd. geeft u € 105,- tot € 210,- p/mnd. voor de kerk.
Indien het inkomen lager is geeft u wat u kunt missen. Indien het inkomen groter is
hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.

Gelukkig zijn er ook leden die meer bijdragen dan de richtlijn die we hier hebben
aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen, dan vragen wij u
die bijdrage voort te zetten, of zelfs nog te verhogen.
Bekijk nog eens goed wat u voor de kerk over heeft en maak niet automatisch over
wat u voorgaande jaren deed. Als het kan, verhoog uw bijdrage, we hebben als kerk
ook te maken met jaarlijks stijgende kosten.
(Let wel: als we inkomens noemen gaat het over het netto-inkomen en bij
tweeverdieners over het opgetelde gezamenlijke netto-inkomen.)
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