
beste mensen, betrokkenen en gemeenteleden bij de NGK Nijmegen,  

Voor jullie ligt de Geefbrief van 2021. Met de Geefbrief leggen we uit waaraan jullie bijdra-
ge aan onze kerk wordt uitgegeven en laten we zien waaraan jouw financiële bijdrage 
(vaste vrijwillige bijdrage, VVB) over 2021 aan wordt besteed.  

Samenvatting 

Iedereen die lid is van onze kerk, krijgt de vraag om een vaste financiële bijdrage te leve-
ren. Die bijdrage wordt gebruikt om alle activiteiten van de kerk te betalen.  

Het is fijn als je maandelijks geeft. Je kunt je bijdrage overmaken naar IBAN NL25RA-
BO0119406217 ten name van NGK Nijmegen en onder vermelding van VVB 2021. 

Zoals je weet hebben we eind 2019 een beroep gedaan op Gerry Bos, die in februari 2020 
bevestigd is als onze predikant. We hebben voorafgaand aan het beroep alle gemeentele-
den gevraagd om een structurele extra bijdrage aan de uitgaven van onze gemeenschap.  

VVB’s per mei 2021 lopen achter  

In vergelijking met vorig jaar lopen de ontvangen VVB’s achter. We hebben per mei 2021 
15% minder VVB ontvangen dan vorig jaar om deze tijd en dat zit vooral in minder ‘adres-
sen’ die al betaald hebben. Onze oproep is om de VVB ook dit jaar niet te vergeten. 
Hoewel het door corona een ander jaar is dan anders, lopen de vaste kosten voor 
onze gemeenschap immers gewoon door.  

Diaconie 

Als bijlage bij deze brief vind je het diaconaal jaarverslag uit 2020. Daarin lees je waaraan 
je giften aan de diaconie worden besteed.  

De diaconie heeft een apart rekeningnummer, nl IBAN NL74 RABO 0139 2682 19. De 
diaconie is grotendeels afhankelijk van de giften bij de collecte. In verband met de 
situatie dit jaar, met veel minder bezoekers in de dienst, ontvangt de diaconie min-
der inkomsten dan begroot. We vragen je dan ook om een extra gift aan de diaconie 
in overweging te nemen.  

Uitleg: geven aan de kerk  

Je kunt de kerk vergelijken met een club of vereniging: er worden activiteiten georgani-
seerd, er zijn mensen in dienst en we hebben een gebouw nodig. Je bijdrage wordt ge-
bruikt om dit allemaal mogelijk te maken. Wat je als betrokkenen en kerkleden aan elkaar 
verbindt is het geloof in Jezus Christus. Dat maakt ons tot een geestelijke familie en geeft 
ons een missie ten opzichte van elkaar en samen voor de wereld om ons heen. Het is dat 
geloof dat ons motiveert om onze gaven (materieel en immaterieel) in te zetten voor die 
missie. 
Voor onze financiële bijdragen aan de kerk gelden drie kernwoorden:  



Vrijwillig  

God dienen doe je vanuit je hart en kan niet afgedwongen worden. Paulus schrijft: “Laat 
ieder zoveel geven als hij besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief 
wie blijmoedig geeft” (2 Kor. 9:8). Geld mag geen drempel zijn om lid te worden of te blij-
ven van onze gemeente!  

Uit liefde  

Geven aan kerk en goede doelen is een reactie op wat we van God gekregen hebben. 
Paulus noemt geefgedrag een test voor de oprechtheid van onze liefde, en schrijft in dat 
verband: “Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was 
rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden” (2 
Kor. 8:9).  

Goed voor jezelf  

Daar komt nog bij dat geven ook goed is voor jezelf. Het helpt je om gericht te zijn op God 
en zijn Koninkrijk, of om het met de woorden van Jezus te zeggen: “Waar je schat is daar 
zal ook je hart zijn” (Luk. 12:34).  

Wat krijgt de kerk en wat geeft de kerk uit?  

Hieronder zie je waar we met elkaar het geld aan uitgeven. Wil je de cijfers van de kerk 
meer in detail bekijken, dan kun je terecht bij Maaike Medendorp, penningmeester, voor 
de begroting en het jaarverslag van de kerk. 

Begrote uitgaven 2021 

Loon- en pensioenkosten     € 57.250 

Huur kerkgebouw, verzekeringen etc   € 19.050 

Kerkdiensten       €   3.300 

Bijdrage landelijk kerkverband    €   8.300 

Activiteiten*1       €   4.950 

Totaal                  € 92.850 

*1 Bijvoorbeeld jeugd- en tienerwerk, Alpha en missionaire activiteiten, kringen, pastoraat, 
startzondag, de churchapp etc.  

Begrote inkomsten 2021 

Vaste vrijwillige bijdragen     € 87.000 

Collectes voor de kerk*2     €   3.300 



Giften         €      500 

Rente        €        50 

Begroot tekort*3      €   2.000 

Totaal        € 92.850  

*2 Dit betreft alleen de collectes voor de kerk. De collectes voor de diaconie staan hier niet 
bij vermeld. 

*3 in de begroting 2021 is al rekening gehouden met een tekort op de VVB. In wat er 
daadwerkelijk binnenkomt, lopen we 15% achter.  

Hoe betalen we wat we belangrijk vinden? 

Om als kerk alle dingen te kunnen doen die we belangrijk vinden, hebben wij naast de col-
lecte en de mogelijkheid van incidentele giften het systeem van de Vaste Vrijwillige Bijdra-
ge (VVB). Dat houdt in dat we aan belijdende leden, doopleden en gastleden vragen om 
jaarlijks voor zichzelf te bedenken welk bedrag zij (bij voorkeur in maandelijkse termijnen) 
aan de kerk willen geven. Ook nieuw binnengekomen leden wordt gevraagd om aan te 
geven wat zij willen gaan geven. Zoals je ziet zijn de inkomsten uit de VVB de met afstand 
de grootste inkomstenbron van onze kerk. Het is dus belangrijk dat we daarmee voldoen-
de binnenhalen om ons gemeentezijn te bekostigen! 

Giften aan de kerk zijn meestal aftrekbaar van de belasting. Via de aangifte inkomstenbe-
lasting ontvang je een percentage van de gift terug.  

Voor het bepalen van je bijdrage kun je gebruik maken van deze tabel: 
netto inkomen per maand richtbedrag per maand percentage van je inkomen

500 10 2

1000 21 2,13

1500 38 2,25

2000 55 2,75

2500 81 3,25

3000 113 3,75

3500 149 4,25

4000 200 5,00

4500 270 6,00



Diaconie 

Jouw vaste vrijwillige bijdrage wordt dus gebruikt om ons gemeentezijn te bekostigen. 
Daarnaast vinden we het als NGK Nijmegen belangrijk om mensen in nood, binnen en bui-
ten de gemeente, praktisch en, indien nodig, financieel te ondersteunen. De diaconie heeft 
binnen onze kerk een coördinerende en stimulerende rol op dit gebied. Van oudsher heeft 
de diaconie een zelfstandige financiële positie. Dat betekent dat giften aan de diaconie en 
de financiële ondersteuning door de diaconie buiten de begroting van de kerk om gaan. 
De collectes voor de diaconie en werelddiaconaat zijn de voornaamste inkomstenbron van 
de diaconie. Omdat we als gemeente in aantal groeien, worden ook vaker geconfronteerd 
met (financiële) nood. Daarom willen we je in overweging geven om naast je VVB ook een 
jaarlijkse gift te geven aan de diaconie. In de bijlage vind je het jaarverslag 2020 van de 
diaconie, waarin zij uitlegt hoe het geld in 2020 besteed is.  

‘Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zus-
ters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Matt 25.34) 

En nu?  

In deze brief heb je kunnen lezen over geven aan de kerk en de diaconie, welke principes 
daarvoor gelden en ook heel praktisch hoe je daar mee om kunt gaan. Daarnaast is aan-
gegeven dat we als kerk voor 2021 ook jouw financiële bijdrage hard nodig hebben.  

We kennen niet ieders persoonlijke financiële situatie. Misschien heb je het ruim en kun je 
meer geven, misschien is het precies andersom. Hoe het ook is, geven aan de kerk is een 
mogelijkheid om bij te dragen aan het Koninkrijk van God. Maak daar dankbaar en in vrij-
heid gebruik van! 


