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Geliefde gemeente,
De afgelopen twee jaar was het niet mogelijk op de gewone manier te collecteren. Toch is dit
onderdeel zo’n wezenlijk aspect van de zondagse eredienst, dat we dat zo snel mogelijk weer
in ere willen herstellen. Paulus zegt hierover: ‘Op elken eersten dag der week legge een
iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren
verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden wanneer ik gekomen zal
zijn (1 Kor. 16:2). Ook de catechismus wijst aan (Zondag 38) dat het vierde gebod ons onder
meer opdraagt ‘inzonderheid op de sabbat (…) aan de armen christelijke handreiking te doen’.
Daarom hoopt de kerkenraad vanaf zondag 5 juni 2022 D.V. weer te
gaan collecteren, zij het aan het einde van de diensten. Dit zal
gebeuren met behulp van collectezak standaards bij de uitgangen in
de hal. Er zullen 8 standaards worden opgesteld (zie foto).
Aan de standaards zullen de letters D (Diaconie) K (Kerk) E (Extra
collecte) aangebracht zijn. Er zullen diakenen bij de collectezak
standaards in de buurt staan en deze weghalen als alle kerkgangers de
kerk verlaten hebben.
Naast de contante geldinzameling blijft uiteraard ook nog de
mogelijkheid bestaan om de gaven via de bank over te maken.
Er is echter nog iets anders. Iedereen kan weten dat er in ons land
steeds vaker digitaal betaald wordt. Dit heeft er toe geleid dat er steeds minder contant geld in
omloop is. De Nederlandsche Bank heeft ook al aangegeven, dat deze tendens alleen maar
versterkt zal worden. Er zijn ook steeds minder vestigingen van banken waar contant
muntgeld gehaald kan worden. Bovendien moeten we dan voor de kerk een nieuwe kluis
kopen en installeren en moet de bestrating aan de zijkant van de kerk aangepast worden voor
de auto’s van het waardetransport. Dat brengt hoge kosten met zich mee, waarschijnlijk boven
de € 50.000. Vandaar dat de kerkenraad de mogelijkheid heeft onderzocht om zelf
collectemunten te gaan uitgeven.
Er zijn al veel gemeenten waar eigen collectemunten gebruikt worden. De diaconie heeft zich
uitvoerig laten informeren en ziet de voordelen hiervan duidelijk in. We beseffen dat het in
het begin vreemd zal aandoen, maar het heeft diverse voordelen:
- Het is een gesloten systeem, waarvan de munten alleen waarde hebben in de Elimkerk.
- Er hoeft geen nieuwe kluis met daarbij bouwkundige aanpassing aangeschaft te worden.
- De munten vergen slechts een eenmalige geringe investering.

Vandaar dat we dit als een goed alternatief zien.
De collectemunten zullen van kunststof zijn. Aan de ene kant van de
munt staat het logo van de Elimkerk (zie afbeelding) en aan de
andere kant de waarde. Het wordt gedrukt in reliëf zodat het wat
'echter' lijkt.
De waarden en kleuren zijn als volgt:
Waarde:
kleur:
aantal verpakt: waarde per zakje:
€ 0,20
oranje
40 munten
€ 8,€ 0,50
groen
40 munten
€ 20,€ 1,00
geel
25 munten
€ 25,€ 2,00
paars
25 munten
€ 50,€ 5,00
wit
15 munten
€ 75,We streven ernaar vanaf vrijdag 3 juni weer muntgelduitgifte te verzorgen. Zolang we nog
euromunten op voorraad hebben, zal de mogelijkheid blijven bestaan om ook die te kopen en
daarnaast collectemunten te kopen. De euromunten worden weer in rollen uitgegeven en de
collectemunten in afsluitbare en herbruikbare zakjes. Dit zal gebeuren op de manier zoals we
dat vóór de coronapandemie deden. Er is daarbij de mogelijkheid om te pinnen. Het zal echter
niet meer wekelijks, maar één keer in de twee weken (in de even weken, tussen 19:00-20:00),
gaan gebeuren.
De kerkenraad hoopt op deze manier goed om te gaan met de veranderende omstandigheden
en mogelijkheden. Tegelijk wil de kerkenraad er in deze periode rekening mee houden dat het
gewone collecteren door de banken heen nog bezwaarlijk gevonden kan worden. Moge de
wens bewaarheid worden die vaak wordt uitgesproken bij het houden van de collecte, dat de
Heere ons en onze gaven zou willen zegenen.
Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

