
 

 

 

    

       

      

 

  

 

 

 

 
 Geacht gemeentelid, 

 

 Verbinding gezocht! 
 

 Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de 

 kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, 

 strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk en voor ons in het bijzonder De Bron is de plek waar God zich 

 aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.  

 

 En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te 

 zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan 

 in De Bron.  

 

 Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw 

 financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. 

 Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog 

 komen. 

 

 Op de achterzijde van deze brief ziet u de begroting van De Bron voor 2017. Wat opvalt is het relatief hoge 

 bedrag aan rente (€ 29.073,-). Dit komt doordat van 2013 tot 2018 door het kerkelijk bureau van de Protestantse 

 gemeente Amersfoort jaarlijks een bedrag van € 22.000,- aan rente over de verkoopopbrengst van de 

 Opstandingskerk wordt betaald aan De Bron.  
 
 Verder loopt, door onder andere de leeftijdsopbouw van onze wijkgemeente en de gevolgen van de 

 economische crisis voor sommigen, de opbrengst van de actie Kerkbalans terug. Dat is de reden dat onze 

 wijkgemeente volgend jaar € 23.062,- tekort komt op de begroting. 

 Daarom vragen wij u gul bij te dragen om het tekort op de begroting zo klein mogelijk te houden of beter nog om 

 te zetten in een overschot. Op het toezeggingsformulier vindt u een richtlijn om uw bijdrage te kunnen bepalen. 

 Misschien kunt u wat meer missen dan vorig jaar, dit zal zeker helpen. We weten dat er gemeenteleden in 

 zorgelijke omstandigheden zijn voor wie het zelfs niet mogelijk zal zijn hun vorige bijdrage te handhaven. Laten 

 we solidair zijn en iets van hun last overnemen! 

 

 In de ingesloten brochure zijn de twee middenpagina’s verzorgd door onze eigen wijk. Laat die u  inspireren bij 

 het bepalen van uw bijdrage voor 2017. 

 

 Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans. 
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