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Inleiding 
Net als elke andere organisatie heeft de Hervormde Gemeente Vreeswijk te maken met een 

financieel huishoudboekje. Binnen de kerk houdt het College van Kerkrentmeesters (CvK) 
zich met die inkomsten en uitgaven bezig. Zo hebben wij uitgaven om het 'omzien naar 
elkaar' vorm te geven. Ouderen en zieken in onze gemeente worden bezocht. Er is aandacht 
voor nabestaanden van een overledene. Voor pastoraat en al het andere werk in onze 
gemeente zijn vrijwilligers actief, maar hebben wij ook twee predikanten in dienst. Een plek 
om samen gemeente te zijn. Voor vieringen en om activiteiten met elkaar te ondernemen, 
zijn de Dorpskerk, De Voorhof of  ‘ t Heem beschikbaar. Voor al onze activiteiten en het 
samen gemeente zijn is in 2023 ca. € 212.000 nodig. In deze brochure leest u wat nodig is 
om de financiën van onze gemeente gezond te houden en wat u hierin kunt betekenen. 
Mogen we in 2022 weer rekenen op uw medewerking? Alvast hartelijk dank.  
Namens het College van kerkrentmeesters, 
Martin Monrooij – voorzitter 
 
(Vaste) uitgaven 
Op dit moment heeft onze gemeente ca. 326 belijdende leden en ca. 358 doopleden. Als de 
vaste uitgaven van de Hervormde Gemeente Vreeswijk worden omgeslagen over dit aantal 
gemeenteleden bedragen deze per gemeentelid gemiddeld € 309,00 per jaar. Dit is ca. 
€ 26,00 per gemeentelid per maand. Deze kosten worden onder andere gemaakt voor: 
 
Predikanten, gastpredikanten      €  210,00 
Gebouwen (huisvesting, onderhoud, energiekosten)   €    66,00 
Activiteiten jeugd, commissies en kerkenraad     €    12,00 
Afdrachten PKN        €    11,00 
Algemeen en beheer         €    11,00 
Totaal per gemeentelid per jaar (prijspeil 2021)    € 309,00 
Een meer gedetailleerd overzicht is op aanvraag beschikbaar. 
 
Vaste inkomsten 
Kerkelijke Bijdragen 
Het CvK ontvangt inkomsten onder andere via de bijdrage Kerkbalans van kerkleden. Deze 
kerkelijke bijdragen zijn bedoeld om de maandelijks terugkerende kosten van de Hervormde 
Gemeente Vreeswijk te dekken. Vroeger werd dit via (dankdag) collectes of als deel van het 
weekloon afgedragen. Nu ontvangt vrijwel iedereen inkomsten in maandelijkse termijnen en 
is het vroegere gebruik van collectes omgezet in vaste afspraken. Via de actie Kerkbalans 
wordt jaarlijks aan gemeenteleden gevraagd wat hun vrijwillige bijdrage voor het 
betreffende jaar zal zijn. Het CvK doet een appèl op elk gemeentelid met eigen vaste 
inkomsten om naar draagkracht bij te dragen. Onder vaste inkomsten worden in dit verband 
bijvoorbeeld verstaan: salaris, uitkering, studiefinanciering en inkomsten uit een 
onderneming. 
 
Hoe bepaalt u wat u geeft? 
In het Oude Testament wordt in de wet van Mozes al gesproken over het belang van 
financiële bijdragen, de tienden, voor bijvoorbeeld het levensonderhoud van de Levieten. 
Velen menen dat de tienden in de tegenwoordige tijd niet meer zo strikt hoeven te worden 
toegepast. Hoewel de meningen hierover verdeeld kunnen zijn, vraagt het CvK in ieder geval 
niet om een bijdrage van 10% van het inkomen als Vrijwillige Bijdrage. De Bijbel spoort 
echter wel aan om vrijgevig te zijn, in het bijzonder voor de kerkgemeenschap en 
geloofsgenoten (zie o.a. 2 Kor.: 8 en 9). Het gaat hier echter niet om een verplichting, maar 
om een basishouding. Daaruit volgt ook de belofte van rijke zegening. Ga de uitdaging maar 
aan en kijk wat er gebeurt! 



 
Liefdadigheid naar vermogen is welkom, er wordt niet verwacht dat iemand geeft wat hij 
niet heeft. Het is niet de bedoeling dat gij door anderen te ondersteunen uzelf in 
verlegenheid brengt. Er moet een zeker evenwicht tot stand komen. Voor het ogenblik vult 
uw overvloed hun gebrek aan, een andermaal zal hun overvloed uw gebrek verhelpen. Zo 
ontstaat het evenwicht waarvan de Bijbel spreekt: ‘Hij die veel had verzameld, had niet 
teveel, en hij die weinig had verzameld, kwam toch niet tekort.’ 2 Korintiërs 8: 12-15 
Het uitgangspunt: geven naar draagkracht 
 
Vrijwillige Bijdragen 
Om een evenwichtig beleid te voeren en om richting te geven aan het bijdragen naar 
draagkracht is door de PKN onderstaande richtlijn opgesteld. Het doel hiervan is om 
gemeenteleden te helpen bij het vaststellen van hun bijdrage via de actie Kerkbalans. Het 
uitgangspunt is dat ongeacht de hoogte van het inkomen er eigenlijk altijd een bijdrage 
wordt verwacht. De tabel laat echter zien dat de bijdrage bij een laag inkomen gering is. 
Evengoed dragen ook kleine(re) bijdragen bij aan het geheel. Zo dragen we altijd samen de 
verantwoordelijkheid voor de financiële staat van onze gemeente. Symbolisch elke maand  
€ 5,00 bijdragen is al een heel goede start. Vraag desgewenst om advies aan één van de 
leden van het CvK. De PKN adviseert de volgende richtlijn: 
 

Netto inkomen per maand: Bijdrage percentage:  
Tot € 500  0,5 %  
€ 500 – 1.000  1,0 %  
€ 1.000 – 1.500  1,5 %  
€ 1.500 – 2.000  2,0 %  
€ 2.000 – 2.500  2,5 %  
€ 2.500 en hoger  3,0 % of meer  

 
Geven in de praktijk 
 
Onze gemeente is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Dat betekent dat giften aan de kerkrentmeesters en de diaconie aftrekbaar zijn 
voor de belasting. Nadere informatie over de ANBI-status kunt u vinden op de website van 
onze gemeente (www.hervormdvreeswijk.nl). Om een beeld te hebben op welke vaste 
inkomsten het CvK mag rekenen, vragen we u jaarlijks het bedrag dat u zich voorneemt bij 
te dragen, door middel van de actie Kerkbalans op te geven. 
 
1. Zelf overmaken 
U kunt uw bijdragen overmaken in maandelijkse termijnen, kwartaalbijdragen of 
jaarbijdragen. Er zijn diverse manieren om uw bijdrage te doen. U kunt zelf uw gift 
overmaken naar NL85 RABO 0373 7312 80.  
 
2. Automatische incasso  
U kunt toestemming geven om het toegezegde bedrag van uw rekening af te laten schrijven 
wegens Kerkbalans, volgens het door u opgegeven aantal (maand/kwartaal/jaar)termijnen . 
U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. De incasso over januari zal plaatsvinden op ca. 17 
februari 2022 en voor de overige maanden op dag 25 van de opgegeven maanden.  
 
  

http://www.hervormdvreeswijk.nl/


3. Uw bijdrage overmaken via de website 
Via de website www.hervormdvreeswijk.nl kunt u inloggen in de webshop van onze 
gemeente. Via de webshop kunt u er voor kiezen om uw bijdrage kerkbalans digitaal over te 
maken. 
 
4. Najaarsaktie 
Medio oktober van elk jaar wordt de najaarsaktie gehouden. Deze aktie is altijd ten bate van 
een speciaal doel en/of activiteit van onze gemeente. Bij aanvang van deze aktie wordt dit 
nader toegelicht. Giften voor de najaarsaktie kunnen worden overgemaakt via de webshop of 
naar bankrekening NL32 RABO 0373 7312 64 t.n.v. Herv. Gem. Vreeswijk. 
 
5. Schenkingen middels een periodieke overeenkomst 
Een andere mogelijkheid is het doen van een schenking via een periodieke overeenkomst. 
Hierbij heeft u volledige fiscale aftrek en hoeft u geen rekening te houden met het 
zogeheten drempelbedrag. Nadere informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. 
Voorwaarde is dat u zich voor minimaal 5 jaar verplicht om deze gift te doen. Informeer voor 
de mogelijkheden bij het CvK. 
 
6. Legaten en erfstellingen 
Met enige regelmaat wordt onze kerk begunstigd met een legaat (een bepaald bedrag of 
bepaalde bezittingen) dan wel een hele of gedeeltelijke nalatenschap. Het gaat soms om 
flinke bedragen. Voor de kerk zijn dit extra inkomsten, die niet in onze begroting zitten. 
Hoewel wij het vooral moeten hebben van het ‘levende’ geld dat jaarlijks door de leden 
wordt bijeengebracht, zijn grote investeringen (zoals in gebouwen) vaak alleen mogelijk als 
er extra geld beschikbaar is door erfstellingen en legaten. Deze extra middelen zijn door de 
eeuwen heen voor het voortbestaan van de kerk bijzonder belangrijk geweest. Het is nu 
eenmaal zo dat ons leven op aarde eindig is en dat het alleen maar goed is om tijdig na te 
denken over wat er met uw aardse bezit moet gaan gebeuren. Mocht het zo zijn dat er 
ruimte is om ook na uw dood de Hervormde Gemeente Vreeswijk in Nieuwegein te steunen 
door geld of andere bezittingen na te laten, kunt u dat regelen met uw notaris. 
 
7. Collecten(bonnen) 
Naast de bovenstaande manieren om aan de vaste kosten bij te dragen worden ook 
collecten gehouden tijdens de kerkdiensten. De bestemming van elke collecte wordt vooraf 
bepaald én via het Weekbericht en de afkondigingen bekend gemaakt. Zo heeft u de 
mogelijkheid om gericht bij te dragen aan de (goede) doelen die u belangrijk vindt. Uiteraard 
worden alle collecten van harte aanbevolen. Er zijn collectebonnen te koop van € 0,50,  
€ 1,00 en € 1,50 per stuk. Collectebonnen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De 
bonnen worden verkocht per vel van 20 stuks. U kunt ze kopen via de webshop of door een 
bedrag te storten op bankrekening NL57 RABO 0373 7312 99 t.n.v. Herv. Gem. Vreeswijk en 
aan te geven welk soort bonnen u wilt.  
 
N.B. denkt u er aan om uw bijdrage aan te passen wanneer uw inkomsten in positieve of 
negatieve zin veranderen, en om uw bijdrage indien mogelijk jaarlijks te indiceren? 
 
Tot slot... 
Hartelijk dank voor úw bijdrage hierin! 
De Hervormde Gemeente Vreeswijk is een gemeente die binnen en buiten de kerkmuren 
actief wil bouwen aan het Koninkrijk van God. Financiële middelen zijn niet de belangrijkste 
voorwaarde om dit tot Gods eer te kunnen doen. Het College van Kerkrentmeesters zet zich 
daarentegen actief in voor een gezond financieel beleid, zodat de financiën zo min mogelijk 
een belemmering zullen zijn om goede initiatieven mogelijk te maken. 

http://www.hervormdvreeswijk.nl/
http://www.belastingdienst.nl/

