
Inleiding 
De Christengemeenschap is een beweging voor 
religieuze vernieuwing. Haar inkomsten bestaan 
geheel uit schenkgeld.  
Schenken is een vrije daad. De hoogte van de 
bijdrage is een persoonlijke afweging, waarin 
ieders betrokkenheid en financiële draagkracht 
een rol spelen. 
 
Deze brochure wil een hulp zijn in het bepalen 
van uw schenking. 
 

Wat zijn de uitgaven van de gemeente Zeist? 
De totale uitgaven voor 2020 bedroegen ruim 

€ 172.000,-. Daarvan ging ruim 66% naar de 

landelijke Toelagenkas, dat voorziet in het 

levensonderhoud van alle actieve priesters in het 

Nederlandstalige gebied. Naar de landelijke 

Gezamenlijke kas ging ruim 13% (landelijk 

secretariaat en internationale beweging). 

De overige 20% werd in de eigen gemeente 

besteed aan met name het voltrekken van de 

cultus, het kerkgebouw (onderhoud, energie, 

schoonmaak), de gemeenteberichten en In 

beweging (drukwerk, porto). 

Het bestuur legt jaarlijks het financieel jaarverslag 

over het afgelopen jaar en de begroting van het 

lopende jaar voor aan de ledenvergadering. 

       Geld berust op vertrouwen, en is een    

    geestelijke substantie, waarmee mensen  
       hun idealen kunnen verwezenlijken.  

 
 

  Wat zijn de inkomsten? 

•     Structurele bijdragen van leden en 

belangstellenden dekken bijna 85% van 

de lopende uitgaven. 

•     Sacramenten en ritualen, bijvoorbeeld 

rond een huwelijk, doop, overlijden, 

jeugdwijding en collecte na de mensen-

wijdingsdienst. 

•     Gemeente activiteiten zoals verhuur van 

het gebouw, cursussen en lezingen, 

boekverkoop en kunstzinnige activiteiten. 

•     Erflatingen en legaten, waarvan 

eenmalige grotere uitgaven kunnen 

worden betaald. 

    Leden en belangstellenden  
De Christengemeenschap Zeist telt ± 220 

leden en ± 150 belangstellenden.  

Hoeveel betaalt een lid / belangstellende? 
Leden betalen gemiddeld € 530,- per jaar en 

belangstellenden bijna € 190,- per jaar. Leden 

en belangstellenden worden jaarlijks via een 

toezeggingsformulier benaderd om te laten 

weten wat ze in het komende jaar van plan 

zijn om bij te dragen. 

Abonnees 
Wie geen lid of belangstellende is en wel een 

postabonnement wil op de gemeente-

berichten en het landelijke kwartaalblad ‘In 

beweging’, betaalt hiervoor € 33,- per jaar.  

Richtbedragen 
De volgende richtbedragen (1 à 2½% van het bruto 

inkomen) kunnen helpen bij het bepalen van uw 

schenking. 

Bruto inkomen per maand Richtbedrag per 
maand 

Minimumloon  (€ 1600,-) € 16,- 1% 

Modaal inkomen (€ 3000,-) € 60,- 2% 

Twee keer modaal (€ 6000,-) € 150,- 2,5% 

 

Sacramenten en overige activiteiten 
De sacramenten en ritualen zijn beschikbaar voor ieder 
die dat wil. Dat kan echter alleen als ieder, die dit 
ideaal in zich voelt, zich bewust is van de kosten en 
hieraan naar vermogen wil bijdragen. Wie schenkt 
maakt het mogelijk dat in de toekomst een 
sacrament voor een ander voltrokken kan worden. 
 

Sacramenten en overige  

activiteiten      

Richtbedragen 

Doop € 125,- 

Jeugdwijding (incl. 2 jr. les) € 250,- 

Mensenwijdingsdienst  Via ledenbijdrage 

Sacramenteel gesprek  

Stervensritualen € 900,-  

Huwelijkswijding € 600,-  

Opbaring in de kerk  € 100,- per etmaal 

 
Financiën mogen geen belemmering zijn 

om de sacramenten te ontvangen. 
Schenkingen zijn welkom op IBAN nummer  

NL61 TRIO 0390 5375 27 t.n.v.  
De Christengemeenschap Zeist. 

 



Fiscale mogelijkheden 
De Christengemeenschap is geregistreerd als 

een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). 

Dat betekent dat er geen successierechten 

betaald hoeven te worden bij legaten. 

Bijdragen en giften zijn in overeenstemming 

met de fiscale regels voor de inkomsten-

belasting aftrekbaar tot een bedrag van 10% 

van het belastbaar inkomen, met een drempel 

van 1%. 

Indien u uw schenking vastlegt voor minimaal 

vijf jaar is het gehele jaarlijkse schenkings-

bedrag aftrekbaar. U kunt dit regelen door 

middel van een periodieke schenkings-

overeenkomst. Dit hoeft niet via een notaris en 

er zijn geen verdere kosten aan verbonden. 

Formulieren liggen in de hal van de kerk en 

kunnen ook bij de penningmeester worden 

opgevraagd. 

Meer financiële uitgangspunten vindt u in de 

landelijke folder, die in de kerk ligt. Daarin 

wordt uitgelegd wat het huizenfonds, de 

liquiditeitspool en de internationale kas zijn. 

Informatie of vragen 
Als u naar aanleiding van deze brochure vragen 

heeft, dan kunt u contact opnemen met de 

penningmeester, Christiaan van der Velde: 

06 5435 1913 en cvdvelde@casema.nl. 

Schenkingen zijn welkom op IBAN nummer: 
NL61 TRIO 0390 5375 27 t.n.v.  
De Christengemeenschap Zeist. 
 

 

 

 

 

   

 

 

              

 

Rafaëlkerk 

Van Tetslaan 4 
3707 VD Zeist 

T 06 5020 4989 
 

zeist.christengemeenschap.nl 
info@rafaelkerk.nl 

 

 

 

        

        

       

 
 

   Financiële brochure 

 

Het financiële draagvlak voor het verzorgen 
van de sacramenten, zielzorg en het 
gemeenteleven dragen wij met elkaar,  
ieder naar vermogen. 

https://zeist.christengemeenschap.nl/
mailto:info@rafaelkerk.nl

