
Amersfoort, januari 2017 

 

 

Geacht gemeentelid, 

 

 

Mijn kerk verbindt! 

 

 

Ook in 2017 wil de Nieuwe Kerk er voor u zijn. 

 

Het thema voor 2017 is: Mijn kerk verbindt!  

 

Verbinden gebeurt in de kerk op een heel natuurlijke en eenvoudige manier: door met 

elkaar te zingen, voor elkaar te bidden, elkaar te inspireren in allerlei bijeenkomsten in 

en om de kerk. Dat varieert van de wekelijkse kerkdienst tot de bekende bazaar, van de 

bijbelkringen tot de Kerstnachtdienst, de jeugdclub Rock Solid en de eetgroep. 

 

Maar al die activiteiten kosten natuurlijk geld, dat wij als kerk zelf bij elkaar moeten 

brengen. Een kerk krijgt geen subsidie van de overheid en ontvangt ook geen geld voor 

toegangskaartjes of vaste contributies. We vinden dat iedereen in het kerk-zijn moet 

kunnen delen, zonder financiële drempels.  

 

En toch hebben we (dure) gebouwen te onderhouden, koffie en thee te schenken en 

verwarmingen te laten gloeien, en moeten we de salarissen betalen van diverse mensen 

die in dienst zijn bij de kerk. Dat is voor de Amersfoortse kerken samen al meer dan een 

miljoen euro per jaar; voor de Nieuwe Kerk ongeveer € 200.000.  

 

Zoals u van ons gewend bent met de actie Kerkbalans, vragen we u om voor dit jaar te 

bekijken wat u aan de Nieuwe Kerk wilt geven. Als richtlijn kunt u denken aan 3% van 

uw jaarlijks inkomen. Is dat minder dan € 10.000, geeft u dan zoveel als u kwijt wilt. 

Vorig jaar gaven 120 huishoudens meer dan 300 euro.    

 

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat bijna iedereen wel iets geeft. Uiteraard mag u 

het toegezegde bedrag in termijnen betalen of op het moment dat u dat het beste 

uitkomt. We vinden het wel fijn om van te voren te weten waarop we kunnen rekenen en 

vragen u daarom het bijgaande formulier in te vullen. Het wordt binnenkort bij u 

opgehaald. 

 

We rekenen op uw ruimhartige bijdrage en daarmee op een positieve uitslag van Actie 

Kerkbalans, een succes dat verbindt! 

 

In de bijgesloten brochure treft u een impressie van en door onze eigen wijk aan. Laat 

die u inspireren bij het bepalen van uw bijdrage voor 2017! 

 

Met een vriendelijke groet, 

De Kerkrentmeesters van de Nieuwe Kerk 

 

Floris van der Bijl 

Pascal Looij 

Gerjan Pranger 

Pauline Promes 

Gert-Jan Trouborst 

 


