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Vragen en Antwoorden
Kerkelijke bijdrage Protestantse Gemeente
Vraag:
Antwoord:

Is het geven van een kerkelijke bijdrage belangrijk voor de Gemeente?
Ja, dat is heel erg belangrijk. De kerkelijke bijdragen van onze leden zijn meer dan
40% van onze inkomsten, dat is een flink bedrag (ca. € 25.000).

Vraag:
Antwoord:

Waar wordt de kerkelijke bijdrage aan besteed?
De kerkelijk bijdrage van onze leden vormt het grootste deel van onze inkomsten.
Onze Gemeente heeft daarnaast inkomsten uit collecten, giften, opbrengsten uit eigen
vermogen en opbrengsten uit pacht van landerijen (via Stichting Vermogensbeheer).
Met dit geld zorgen we voor prediking, pastoraat, catechese, Bijbelkringen, jeugdwerk
en alle andere activiteiten.

Vraag:
Antwoord:

Is het geven van de kerkelijke bijdrage verplicht?
Nee, dat is niet verplicht. Echter, een lidmaatschap bij een andere (sport)vereniging
brengt ook financiële verplichtingen met zich mee.

Vraag:

Ik heb verder geen binding met de Gemeente, maar wil we ook niet laten
uitschrijven. Wat kost mijn lidmaatschap de Gemeente?
De Protestantse Kerk kent geen ‘administratieve leden’ en wij willen ook geen
minimum bedrag hiervoor noemen. Met z’n allen moeten we onze
geloofsgemeenschap in stand houden, gezamenlijk moeten we alle lasten dan ook
dragen. Dat geldt voor ieder lid!

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Zijn er richtbedragen voor de hoogte van de kerkelijke bijdrage?
Ja, de Protestantse Kerk in Nederland heeft richtbedragen opgesteld. Deze kunt u
vinden op internet. Als Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens vinden wij het
belangrijk dat Gemeenteleden bijdragen naar daadkracht, dat wil zeggen dat leden die
minder te besteden hebben, minder bijdragen.

Vraag:
Antwoord:

Wie worden gevraagd voor een kerkelijke bijdrage aan onze Gemeente?
Van alle leden (doop- en belijdend lid) wordt verwacht dat zij een kerkelijke bijdrage
geven, meestal per gezin. Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder worden apart
aangeschreven.

Vraag:
Antwoord:

Ben ik verplicht om een periodiek gift te geven?
Nee, u bent vrij om een overeenkomst voor een periodiek gift aan te gaan. Wel wijzen
wij op uw persoonlijk belastingvoordeel en de zekerheid voor de Gemeente. U

Vraag:

Wat als ik geen wijzigingen in mijn kerkelijke bijdrage wil doen ten opzichte van
vorig jaar?
Dan hoeft u verder niets te doen. U kunt uw kerkelijk bijdrage op gebruikelijke wijze
overmaken. U ontvangt eventueel van ons een herinnering.

Antwoord:

