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Gaastmeer, zaterdag 11 december 2010 
 
Aan 

(gast-)leden van onze gemeente 
 
Betreft 

oproep financiële bijdrage en info rond gastlidmaatschap 
 
Geachte      , 
 
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar 
ze bestaan wel en de kerk is er één van. De kerk is de plaats waar je samenkomt om 
God te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet 
gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. 
 
Een plaats waar iedereen welkom is. dat is iets van blijvende waarde.  
Wat het leven echt waardevol maakt is vaak niet te koop: geloof, vertrouwen, 
gemoedsrust, vriendschap, verbondenheid en troost. Juist die dingen vinden 
mensen al eeuwenlang in de kerk, ook vandaag nog. In de vele 
geloofsgemeenschappen waar christenen zich verbonden voelen door de bijbel en 
het geloof.  
 
De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of 
het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een 
houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet 
voor mensen die dat nodig hebben.  
 
Ook mensen die geen speciale binding met de kerkelijke gemeente hebben, 
waarderen de kerk vaak als een plek van ontmoeting en inspiratie.  
We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en 
huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet. 
 
De christelijke kerk kent een rijke traditie in medemenselijkheid en naastenliefde. 
In het omzien naar de naaste: de hulp aan armen en minder bedeelden. De kerk 
heeft oog voor eenzamen en ouderen en zet zich actief voor hen in. Als 
christenen en kerkelijk meelevenden willen we dat alles behouden en kunnen 
doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. 
Dat kan allemaal zo blijven als we met elkaar ook in financieel opzicht willen 
bijdragen aan de instandhouding van onze kerk. Want ook de kerk kost geld. De 
predikant moet betaald worden en de kerkelijke gebouwen hebben onderhoud 
nodig.
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Maar ook de energierekening van het kerkgebouw, de bloemen voor de zieken en 
de kleurpotloden van de kinderen meten betaald worden. Activiteiten voor 
jongeren en ouderen kosten geld. Al die kosten moeten we met elkaar bijeen 
brengen, want de kerk krijgt geen subsidie. 
 
Onze inkomsten bestaan uit de opbrengst van collecten en giften, rente op 
spaargeld en een bijdrage van de Stichting Ichthus. Daarnaast vragen we van 
iedereen die onze gemeente een goed hart toedraagt een jaarlijkse bijdrage. Uw 
financiële bijdrage aan onze gemeente is hard nodig.  
 
Uw bijdrage maakt het ons mogelijk dat de gemeente haar unieke en onmisbare 
functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde! 
 
Als richtlijn voor uw bijdrage… 
De landelijke kerk adviseert, onder het motto: 
'De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten', een zogenaamde 'staffel' 
(oplopend bijdragepercentage n.a.v. inkomen). 
Het College van Kerkrentmeesters heeft gemeend er goed aan te doen dit 
landelijke advies op te volgen. Daarom de volgende richtlijnen voor uw bijdrage… 
 
Netto inkomen per maand Bijdrage percentage 
€ 500 0,5 % 
€ 500 - 1000 1,0 % 
€ 1000 - 1500 1,5 % 
€ 1500 - 2000 2,0 % 
€ 2000 - 2500 2,5 % 
€ 2500 en hoger 3,0 % of meer… 
 
Voor het geval u door bijzonder omstandigheden (ziekte, werkloosheid of andere 
tegenslag) niet of niet geheel aan ons verzoek voor een kerkelijke bijdrage kunt 
voldoen, dan nodigen we u uit om (in onderling overleg?) naar een bevredigende 
oplossing te zoeken. 
 
In ons briefhoofd vind u de gegevens van onze penningmeester en het 
bankrekeningnummer van de gemeente. Wilt u via bijgaande antwoordenvelop 
en de invulstrook aangeven welke bijdrage u wilt geven voor 2008? 
 
Namens de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, 
Wiebs Leenstra 
voorzitter kerkenraad 
 
 
 
 
 
 

NB 
Bent u niet permanent woonachtig in Gaastmeer en wilt u formeel als gastlid toetreden tot onze gemeente dan 
vindt u hierbij de landelijke regeling op dit gebied. Die regeling vraagt dat u zelf in actie komt om dit te regelen 
maar ook zonder dit formele gastlidmaatschap blijft u natuurlijk van harte welkom in onze gemeente! 
 

Verantwoording van het 
financieel beheer van onze 
gemeente wordt afgelegd 
in de gemeentevergadering 
die meestal in de maand 
maart van ieder jaar wordt 
gehouden. U bent van 
harte welkom op deze 
vergadering waarbij alle 
financiële stukken ter 
inzage aanwezig zijn. 

Belastingaftrek. 
Indien u meer dan 1% van 
uw (positieve) verzamel-
inkomen en tevens meer 
dan € 60,- per jaar aan 
giften uitgeeft is het 
meerdere tot maximaal  
10% van het verzamel-
inkomen aftrekbaar. 



Gastlidmaatschap volgens de PKN regelgeving… 
Generale regeling voor het gastlidmaatschap als bedoeld in ordinantie 2-3-3 
 
Inhoudsopgave 
Artikel 1. Kerken wier leden voor het gastlidmaatschap in aanmerking komen 
Artikel 2. Nadere voorwaarden 
Artikel 3. Wijze van aanvragen 
Artikel 4. De toelating tot het gastlidmaatschap 
Artikel 5. Doopleden en belijdende leden 
Artikel 6. Rechten van gastleden 
Artikel 7. Overleg met de eigen kerk van gastleden 
Artikel 8. Aanduiding  
 
Artikel 1.  
Kerken wier leden voor het gastlidmaatschap in aanmerking komen 
1. In het register van een gemeente kunnen als gastlid worden ingeschreven gedoopte leden van kerken in Nederland waarmee de Protestantse 
Kerk in Nederland bijzondere betrekkingen onderhoudt. 
2. Onder de in lid 1 bedoelde kerken worden in elk geval gerekend: 
- de kerken die als lid tot de Raad van Kerken in Nederland zijn toegetreden, 
- de Christelijke Gereformeerde Kerken, 
- de Gereformeerde Gemeenten, 
- de (Vrijgemaakt) Gereformeerde Kerken, 
- de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en 
- de Unie van Baptisten-gemeenten. 
3. Het breed moderamen van de generale synode kan het gastlidmaatschap voorts openstellen voor leden van andere dan de in lid 1 bedoelde 
kerken 
a. die zichzelf verstaan als gemeenschap die Christus rondom Woord en sacrament vergadert, 
b. waar de heilige doop door een aldaar tot de doopbediening bevoegd persoon wordt bediend met water in de naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 
c. waar de maaltijd van de Heer wordt gevierd onder gebruikmaking van de instellingswoorden en binnen het kader van een verkondiging, die 
de gemeente rond de tafel van de Heer samenroept. 
4. Leden van buitenlandse kerken kunnen als gastlid worden ingeschreven, indien  
- de generale synode aan de relatie met de betrokken kerk heeft vormgegeven naar het in ordinantie 14-4-3 bepaalde, dan wel 
- indien de kerkenraad zich ervan vergewist heeft dat de betrokken kerk voldoet aan de in lid 3 gestelde criteria. 
 
Artikel 2. Nadere voorwaarden 
1. Aan leden van de in artikel 1 bedoelde kerken wordt het gastlidmaatschap in de regel alleen verleend wanneer zij 
- of op een zodanige afstand wonen van hun eigen kerk dat geregelde deelname aan de eredienst en aan het kerkelijk leven daar voor hen niet 
wel mogelijk is, 
- en/of door huwelijk of een andere levensverbintenis met een lid van de betrokken gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland verbonden 
zijn. 
2. De kerkenraad kan het gastlidmaatschap voorts verlenen aan leden van ter plaatse aanwezige gemeenten, kerken of parochies van de in 
artikel 1 bedoelde kerken, wanneer 
a. met de bedoelde andere ter plaatse aanwezige gemeente, kerk of parochie een vorm van oecumenische samenwerking bestaat, waarin beide 
betrokken gemeenten in belangrijke mate samenleven als één (oecumenische) kerkgemeenschap, 
b. en met de bedoelde andere ter plaatse aanwezige gemeente, kerk of parochie over de toepassing van de regeling overleg is gevoerd. 
3. De in lid 1 genoemde nadere voorwaarden zijn niet van toepassing op leden van: 
- de Evangelische Broedergemeente, 
- de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, 
- de Remonstrantse Broederschap en 
- het Genootschap van Vrienden (de zgn. Quakers). 
 

Artikel 3. Wijze van aanvragen  
1. Het gastlidmaatschap kan door de kerkenraad worden verleend aan de in artikel 1 en 2 bedoelde personen die hun vaste woonplaats hebben 
binnen het grondgebied van de gemeente, en wel uitsluitend op schriftelijk verzoek van de betrokkenen. Inschrijving als gastlid kan alleen 
plaatsvinden indien het bevoegde orgaan van de eigen kerk tegen deze inschrijving geen bezwaar maakt. 

2. Aan personen als bedoeld in artikel 1 en 2 die hun vaste woonplaats hebben buiten het 
grondgebied van de gemeente, kan het gastlidmaatschap slechts worden verleend, als het 
bevoegde orgaan van de eigen kerk daarmee instemt. 
 
Artikel 4. De toelating tot het gastlidmaatschap 
1. Voordat een kerkenraad iemand als gastlid aanvaardt, spreekt hij met betrokkene over de 
beweegredenen, alsmede over de plaats van het belijden van de kerk in het persoonlijk leven 
van betrokkene. In dit kader gaat de kerkenraad tevens na of de betrokkene in de eigen kerk 
gerechtigd is deel te nemen aan de viering van het heilig avondmaal, en vergewist hij zich ervan 
dat de betrokkene zich stelt onder het opzicht van de kerk. 
2. De beslissing inzake de toelating van het gastlid is van kracht, als de naam van betrokkene 
aan de gemeente is bekend gemaakt en tegen toelating binnen de periode van één maand geen 
wettige bezwaren zijn ingebracht. 
 



Artikel 5. Doopleden en belijdende leden 
1. Het ‘dooplidmaatschap’ dan wel ‘belijdend lidmaatschap’ in de eigen kerk is in de regel bepalend voor de beslissing, of aan een gastlid de 
positie als van een dooplid dan wel als van een belijdend lid wordt verleend. 
 

Artikel 6. Rechten van gastleden 
1. Gastleden delen in de pastorale en diaconale zorg van de gemeente, en in de geestelijke 
vorming die door de gemeente wordt aangeboden. Hun minderjarige gedoopte kinderen worden 
aanvaard als gastleden met de positie als van een dooplid, terwijl hun niet-gedoopte kinderen 
als zodanig worden ingeschreven. 
2. Ten aanzien van de deelname aan de viering van het heilig avondmaal en de bediening van 
de heilige doop aan hun kinderen is wat geldt voor de leden van de betrokken gemeente, voor 
hen van overeenkomstige toepassing. 
3. Gastleden vallen onder het opzicht over de belijdenis en wandel van de leden van de 
gemeente. 
4. Gastleden kunnen lid zijn van kerkenraadscommissies en organen van bijstand van ambtelijke 
vergaderingen. Alleen indien de in ordinantie 3-2 bedoelde verkiezingsregeling van de gemeente 
daarin expliciet voorziet, hebben zij het passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden 
afgevaardigd naar een meerdere vergadering. 
 
Artikel 7. Overleg met de eigen kerk van gastleden 
1. Gastleden blijven lid van hun eigen kerk. 
2. Een kerkenraad neemt geen beslissingen inzake toelating, doopbediening, huwelijksbevestiging of opzicht met betrekking tot gastleden dan 
na overleg met het bevoegde orgaan van de eigen kerk van de betrokkene. 
3. Indien kinderen van gastleden worden gedoopt, worden zij ingeschreven als dooplid van de gemeente, tenzij in overleg met het bevoegde 
orgaan van de eigen kerk wordt besloten, dat zij worden ingeschreven als lid van de eigen kerk van de doopouders. In elk geval worden zij 
ingeschreven in het doopboek van de gemeente, waar nodig met aantekening van de kerk, waartoe zij behoren. Aan de eigen kerk van de 
doopouders wordt bericht van de doopbediening gezonden. 
4. Bij een kerkelijke huwelijksbevestiging, waarbij een gastlid is betrokken, is lid 3 van overeenkomstige toepassing. 
5. Met gastleden worden afspraken gemaakt, hoe betrokkenen hun kerkelijke bijdrage over de eigen kerk en de gemeente waarvan zij gastlid 
zijn, zullen verdelen. Van de gemaakte afspraak wordt aan de eigen kerk mededeling gedaan. 
 
Artikel 8. Aanduiding 
1. Deze generale regeling wordt aangehaald als Generale regeling gastlidmaatschap.  

 
 


