
 

 

Amersfoort, januari 2017 

 

 

Geacht lid van de Bergkerk, 

Voor iederee  heeft  de kerk  ee  eige  aarde e  eteke is. 

Dat zal ook voor u als lid van de Bergkerk gelden. Concreet kan dat van alles zijn: een plek waar u 

viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te 

zoeken, waar u een kaarsje wilt aansteken als u daar behoefte aan hebt.  

We ontmoeten elkaar rond de eredienst op zondag. We steunen elkaar op belangrijke momenten  in 

ons leven  en staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag.  Met elkaar organiseren 

we  “pel e  “pul, luistere  op ee  zo dag a iddag aar ee  heerlijke Muziek op de Berg , oete  
diep nadenken over de woorden die we horen  op de jaarlijkse Bergrede, ontmoeten elkaar op de 

maandelijkse gesprekskring , vieren elke week een avondgebed. 

De waarde en betekenis van deze momenten, voor een ieder verschillend, zijn  niet in geld uit te 

drukken. 

Maar voor deze momenten is wel geld nodig. Geld voor de pastorale en missionaire activiteiten, de 

personeelskosten, voor verwarming en verlichting, jeugd en muziek. Met uw bijdrage  kunnen deze 

activiteiten doorgaan en blijven de kerkdeuren open voor u en vele anderen.  

Onze uitgaven en inkomsten moeten met elkaar in balans zijn, vandaar Kerkbalans. 

Ook dit jaar vragen wij u om een bijdrage. Als een ieder naar vermogen bijdraagt, zal er geen 

probleem zijn. Op de achterzijde van deze brief vindt u een verdere toelichting en de begroting van 

de Bergkerk voor 2017. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de ondergetekenden. 

Alvast hartelijk dank voor uw toezegging en met vriendelijke groet, 

 

Paul Rijksen,       Anja van Eck, 

voorzitter wijkraad van Kerkrentmeesters  coördinator actie Kerkbalans 

paulrijksen@planet.nl     anja.vaneck@gmail.com 
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Toelichting 

 Het gemiddelde edrag per pastorale ee heid lid of lede  die op zelfde adres o e  as i   pl . € ,--. 
 Dit bedrag kan niet iedereen geven, maar iedere bijdrage naar kunnen is welkom. Dat geldt ook voor de vele 

mensen, van wie de Bergkerk een (beduidend) hoger bedrag ontving.  

 De kosten per lid (afdrachten landelijke kerk, afdracht centrale administratiekosten PGA, afdracht solidariteits- en 

gara tiefo ds PGA  edrage  € ,--. 
 U ordt erzo ht o  i  ieder ge al dit edrag a  € ,-- bij te dragen. Dit zijn de minimale lidmaatschapskosten. 

Kunt u dat niet, neemt u dan contact op met de coördinator van de Actie Kerkbalans, Anja van Eck.  

 Indien deze brief door een vrijwilliger wordt bezorgd, dan wordt de antwoordenveloppe ook door deze 

vrijwilliger opgehaald.  

 Degenen die verleden jaar hun emailadres hebben doorgegeven, worden dit jaar per email benaderd. 

 Indien u deze brief per post ontvangt, dan kunt u uw toezegging via de antwoordenveloppe terugsturen of deze 

deponeren in de brievenbus van de Bergkerk.  

 Er wordt momenteel gewerkt aan een verdere uitbreiding van het digitale adressenbestand van  Bergkerkleden. 

Via email wordt u dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail 

te sturen naar bergkerk@planet.nl o der er eldi g a  opga e digitale ieu s rief . 
 

 

Begroting 2017 Bergkerk op hoofdlijnen 

Inkomsten  

Verhuuropbrengsten 73.700 

Renteopbrengsten 2.500 

Bijdragen Kerkbalans  180.000 

Bijdragen wijkkas 16.000 

Collectes 11.500 

Totaal  € . 00 

  

Uitgaven  

Lasten kerkgebouw 31.850 

Dotatie groot onderhoud 23.560 

Afschrijvingen 3.747 

Pastoraat 87.000 

Kerkdiensten, jeugd, kunst  etc 7.300 

Salarissen en vergoedingen 92.400 

Verplichtingen andere organen 11.350 

Beheer, administratie en PR 28.820 

Rentelasten 250 

Solidariteitsfonds/stimuleringsfonds 4.150 

Totaal uitgaven € 290.427 

  

Tekort € .  

 

De gespecificeerde begroting is in te zien op het Kerkelijk Bureau, Noordewierweg 131, Amersfoort. 

 

Indien u volgend jaar dit bericht via uw mail wilt ontvangen kunt u dit met dit strookje aangeven, u wordt dan ook via 

email geïnformeerd over de activiteiten van de Bergkerk. 

Ondergetekende: 

Naam ________________________________________________ 

Wil voortaan via mailadres _______________________________ 

de informatie over de actie Kerkbalans en andere activiteiten van de Bergkerk ontvangen. 

U kunt deze informatie mailen naar bergkerk@planet.nl of de strook toevoegen aan de antwoordenveloppe. 
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