
 

 
Amersfoort, januari 2017 
 
 
Beste Emmaüsganger, 
 
Januari, de maand van de actie Kerkbalans is aangebroken. 
Dat is de maand waarin we u/jou vragen het lidmaatschapsgeld* te betalen van onze Emmaüskerk. 
Een mooie club van mensen die al vanaf 1929 in het centrum van ons 'dorp' het Soesterkwartier 
actief is. Generaties hebben daar gekerkt en hun geloof vorm gegeven. Ze kerken daar nog steeds: 
een mooie gemengde groep van jonge ouders met hun kinderen, tieners, ouderen en jongeren.  
 
Geen vast bedrag, maar …zoveel u kunt. 
We zijn geen sport- of andere club die een vast bedrag per jaar rekent. Wij vragen u bij te dragen 
zoveel u kunt, of dat nu € 5 of € 100 per maand is. Dat brengt een risico met zich mee… en we 
draaien er niet omheen: we ontvangen aan lidmaatschapsgeld minder dan we nodig hebben. Het 
gevolg is misschien dat het een keer ophoudt, maar dát willen we voorkomen.  
 
Al jarenlang wordt er veel werk verzet. 
Een enorme hoeveelheid vrijwilligerswerk: niet alleen voor de kerk, voor elkaar, maar ook voor 
mensen in de wijk….  
Vaak is dat kerkenwerk niet zo zichtbaar, ook omdat de vrijwilligers er zelf niet mee te koop willen 
lopen. Maar het gebeurt wél en we willen dat dit mooie werk door kan blijven gaan! 
 
Helpt u, help jij mee dit moois in stand te houden? 
Zonder structuur, zonder beleid, maar ook zonder dominee en zonder kerkgebouw valt dit alles als 
los zand uit elkaar. Dat mag niet gebeuren. Laat ons alsjeblieft weten wat u/je dit jaar gaat geven, 
zodat wij daarop kunnen rekenen. Geef dan gul, ook voor de leden met een wat kleinere 
portemonnee. 
 
Bij voorbaat heel veel dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Margo Kunenborg, 
voorzitter Kerkenraad 
 
 
PS: Wilt u meepraten over de toekomst van de Emmaüskerk? Graag! Kom dan naar het 
GemeenteBeraad op zondag 15 januari a.s.; we beginnen rond 11:00 uur, aansluitend aan de 
dienst. 
 
 
* Voor een richtlijn voor uw bijdrage verwijzen we graag naar de bijgaande folder. 
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