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Getrouw willen we een gemeente

van De Christengemeenschap zijn.

Vol vertrouwen willen we 

sacramenten, zielzorg ontvangen 

en gemeenteleven ervaren.

In vertrouwen moeten we dus de 

materiële bedding verzorgen

om dit mogelijk te maken.

ning in mindering  gebracht  van  uw  belastbaar 

inkomen.

Deze drempel kunt u vermijden door een onderlinge 

overeenkomst voor een periodieke gift aan te gaan 

met onze gemeente. Hierdoor kunt u het volledige 

bedrag aan giften fiscaal aftrekken. Wel hanteert 

de belastingdienst een minimumbedrag van € 100 

per jaar om hiervoor in aanmerking te komen. 

Het formulier periodieke gift en verdere informa-

tie hierover is verkrijgbaar bij de penningmeester.
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penningmeester: 

zie de colofon in de 

gemeenteberichten

ontvangen. Die worden  in  eerste instantie  materi-

eel mogelijk gemaakt door de inspanningen van de 

leden en belangstellenden in het verleden. Nieuwe 

schenkingen maken het mogelijk dat in de toekomst 

ook andere mensen de sacramenten kunnen ont-

vangen. Wie een schenking wil doen na het ontvang-

en van een sacrament kan onderstaande richtlijn 

gebruiken als hulpmiddel voor een bijdrage:

Doop      € 200

Jeugdwijding     € 200

Huwelijkswijding  € 400

Stervensbegeleiding en

-ritualen              € 1000

Godsdienstlessen: 1e kind      € 30

2e en 3e kind respectievelijk   € 20 en  € 10

Na het bedienen van een sacrament is er geen 

sprake van ’betalingsverplichting’. Als een ieder 

zich bewust maakt welke inspanningen, zoals tijd en 

kosten, met het ontvangen van de sacramenten 

gepaard gaan, en het ideaal in zich voelt dit ook voor 

anderen mogelijk te maken, dan kan deze wijze van 

werken in de toekomst gehandhaafd blijven. 

Schenkingen zijn een uitdrukking van de wil om dit 

te bereiken en ze zijn tegelijkertijd een offer.

Fiscale aspecten

De Christengemeenschap gemeente Leeuwarden is 

geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdragen 

en giften, in overeenstemming met de regels voor 

de inkomstenbelasting, bij uw aangifte kunnen 

worden ingevoerd als aftrekpost. Ook hoeven er bij 

legaten geen successierechten betaald te worden.

Bij uw belastingaangifte wordt als regel een 

drempel gehanteerd bij het aftrekken van giften.

Het bedrag boven de drempel wordt bij de bereke-
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Hoeveel dragen leden en belangstellenden 

regelmatig bij?

De gemiddelde bijdragen van leden is jaarlijks ca. 

€ 500 p.p. variërend van € 100 tot € 3.000  p.p. 

Belangstellenden schenken jaarlijks van € 35 tot 

 € 150 p.p. 

Welke bijdrage aan de Toelagenkas is er nodig om 

volledig aan onze verplichtingen te voldoen?

Bij De Christengemeenschap wordt de geestelijke 

niet achteraf betaald voor geleverde diensten. Hij 

of zij krijgt vooraf een voldoende inkomen om zijn 

of haar werk te kunnen verrichten in de tijd die 

volgt. Voor de geestelijke die in onze gemeente 

werkt is een bedrag van € 23.500 nodig. Als onze 

gemeente dit bedrag afdraagt aan de Toelagenkas, 

het landelijk beheerde fonds waaruit alle 

geestelijken worden betaald, dan voldoen wij aan 

onze verplichtingen. Tot nu toe hebben we altijd 

minder afgedragen dan eigenlijk nodig was. Dat 

betekent, dat andere gemeenten een deel van de 

levensbehoeften van onze geestelijken hebben 

betaald. Alle penningmeesters van onze gemeente, 

de huidige en de voorafgaande, hebben ernaar 

gestreefd om dit doelbedrag af te dragen aan de 

Toelagenkas. Het totale inkomen zal dus moeten 

stijgen naar € 35.500. Om deze doelstelling op 

termijn te verwerkelijken, zouden leden en 

belangstellenden hun bijdrage moeten verhogen, 

wat vaak niet mogelijk is. Beter is het om de groep 

betalende mensen te vergroten, waardoor de lasten 

over meerdere schouders verdeeld worden,

Beschikbaarheid van de sacramenten

Iedereen, ook als u geen lid of belangstellende van 

de Christengemeenschap bent, kan, zelfs zonder 

financieel bij te hoeven dragen, de sacramenten  

een afweging voor ieder persoonlijk, waarin onder 

meer de betrokkenheid en de financiële draag-

kracht een rol spelen. Om te kunnen bepalen 

hoeveel u wilt schenken, is het goed om te weten 

wat De Christengemeenschap Leeuwarden nodig 

heeft om als gemeente te kunnen voortbestaan. De 

financiële bijdragen, maar ook de inspanningen van 

de vele vrijwilligers kunnen gezien worden als de 

warme wil om de gemeente bestaansrecht te geven.

Wat wordt jaarlijks gegeven aan financiële 

middelen?

Gebaseerd op de gegevens uit recente jaren is  

ongeveer € 26.000 beschikbaar

Dit totaalbedrag is opgebouwd uit diverse posten. 

De belangrijkste daarvan zijn: levensonderhoud 

van de geestelijke € 14.000, afdracht aan de 

Gezamenlijke Kas ( landelijke onkosten) € 3.400, 

beroepskosten (reiskosten) van de geestelijke € 

1.500, druk- en verzendkosten € 1.700, kosten aan 

het kerkgebouw € 3.500 en overige kosten € 2.000.

Hoe komt het beschibare bedrag bijeen?

Regelmatige bijdragen: geld dat per maand, 

kwartaal of jaar op vrijwillige basis overgemaakt 

wordt door leden en belangstellenden.

Inc idente le  b i jdragen :  co l lectes  na  de 

Mensenwijdingsdienst of lezingen, cursus- of 

lesgelden, bijdragen na het voltrekken van een 

sacrament.

Eenmalige schenkingen bijvoorbeeld voor acties, of 

voor vakantiegeld voor de geestelijke(n).

Incidentele giften: als iemand gemaakte onkosten 

niet in rekening brengt, of de vergoeding 

terugstort.

Erflatingen: geld dat betrokkenen na hun overlijden 

aan De Christengemeenschap doen toekomen.

Warm geld, koud geld

Toen geld nog niet bestond, moesten menen zich 

behelpen met ruilhandel en die kon leiden tot 

problemen. Leiders van volkeren, vaak geestelijken, 

hebben daar een oplossing voor gevonden: geld. Alle 

transacties liepen voortaan via hen en – dat is 

tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen – al 

het geld stroomde telkens naar de tempel terug. 

Geld werd toen alleen gebruikt waarvoor het 

bedoeld was: eerlijke handel. Later begonnen de 

geldstromen zich buiten de priesterlijke 

begeleiding te begeven en niet lang daarna begon 

geld een ander karakter erbij te krijgen. Er 

kwamen mensen met meer geld en mensen met 

minder geld. ‘Wie veel geld heeft, heeft de macht’, 

werd het adagium. Mensen begonnen geld op te 

potten en slimme manieren te verzinnen om nog 

meer te ‘verdienen’. Tegenwoordig is daar nog het 

girale geld bijgekomen. En niet te vergeten het 

snelle geld en het virtuele geld. 

Bij De Christengemeenschap onderscheiden we 

schenkgeld, geld dat je offert om een ideaal te 

verwezenlijken, en koopgeld, geld dat mogelijk 

maakt om over de nodige goederen te beschikken. 

Schenkgeld wordt warm geld genoemd, koopgeld  

koud geld. In die trant zou je het snelle en het 

virtuele geld ‘ijskoud geld’ kunnen noemen. Giraal 

geld kan zowel koud als warm zijn.

De Christengemeenschap is een kerkgenootschap 

dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Haar voor-

naamste bron van inkomsten bestaat uit schenking-

en van leden en belangstellenden. Warm geld, dus. 

Een schenking doen is een vrije daad, die de vorm 

kan hebben van een gift in geld of van een arbeids-

inspanning. Leden hebben zich verbonden om naar 

vermogen bij te dragen. De belangstellenden zijn 

vrij in hun bijdrage. De hoogte van de bijdrage is 


