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Mijn kerk verbindt

Er gebeurt veel in de Adventkerk. Veel daarvan is zichtbaar, heel veel ook niet. Diakenen gaan 
de wijk in en proberen mensen die dat nodig hebben een handje te helpen. Bij de maandelijkse 
open maaltijd zitten vrijwilligers uit de gemeente en buurtbewoners samen aan tafel, om samen te 
eten en elkaar te ontmoeten. In het jeugdwerk komen tientallen kinderen en jongeren samen. In 
het pastoraat ontmoeten ouderlingen en gemeenteleden elkaar. In de maandelijkse seniorenkring 
komen tientallen ouderen uit de gemeente bij elkaar om samen met onze nieuwe predikant met de 
Bijbel bezig te zijn.

Of het nou op zondag is of doordeweeks: 
er gebeurt van alles in en rond de 
Adventkerk. Dat is prachtig. Want de 
kerk moet een open plek zijn waar 
mensen elkaar ontmoeten. De kerk 
moet een levende plek zijn. Een plek van 
verbinding, van God en mensen.

De Adventkerk is – God zij dank – een 
levende kerk. Niet alleen op zondag, 
maar als het even kan op alle dagen 
van de week. En dan niet alleen voor 
kerkleden – de kerk is geen clubhuis. De 
kerk is er voor iedereen. Het evangelie 
van Jezus Christus is er voor iedereen. 
Jezus Christus, die ons liefheeft: dat is 
het hart van onze gemeente. Hij verbindt 

ons met elkaar, en met de mensen om 
ons heen. 

Heel veel mensen zetten zich in voor 
de gemeente. De één heel zichtbaar, de 
ander in de luwte. Met elkaar proberen 
we een levende gemeente zijn. 

Er gebeurt heel veel in de Adventkerk. 
En we willen heel graag dat dat zo 
blijft. Daarvoor is de inzet van heel 
veel mensen nodig. Daarvoor is gebed 
nodig. En daarvoor is geld nodig. De 
jaarlijkse Actie Kerkbalans is van groot 
belang voor onze gemeente. Zonder uw 
bijdrage lukt het niet. Doet u weer mee? 

Zorg voor de ziel

In onze samenleving is er volop aandacht 
voor het lichaam. We letten goed op wat 
we wel en wat we niet eten. We zijn ons 
bewust van het belang van beweging voor 
onze conditie. En ondanks de klachten die 
we horen over de gezondheidszorg behoort 
deze nog steeds tot de beste ter wereld. 
De kerk onderkent de waarde van fysieke 
gezondheid want we geloven niet voor niets 
in God als de Schepper van ons leven. Dat 

neemt niet weg dat we geloven dat de mens 
meer is dan enkel een lichaam. We hebben 
niet alleen een lichaam maar ook zoiets 
als een ziel gekregen. Het specialisme van 
de kerk is zorg voor de ziel. Die is er om te 
beginnen op zondag in woord en sacrament, 
gebed en lied. Doordeweeks is er zorg voor 
de ziel door gesprekken die we voeren, door 
catechese en clubs en kringen.
Hendrik Mosterd

De vakantiebijbelweek stond in 2016  in 
het teken van ‘samen eten’. Samen eten is 
gezellig, je eet met mensen bij wie je hoort, 
je leert elkaar goed kennen. Aan tafel deel 
je lief en leed. Samen eten verbindt. 

Net zoals de afgelopen jaren werd ook 
dit jaar de VBW in de laatste week van de 
zomervakantie georganiseerd. Elke ochtend 
wordt er gestart met zingen, bijbelverhaal 

en een sketch. Hierna wordt er een spel 
georganiseerd, een knutselwerkje en bv 
een fruit spies maken in een carrousel. Op 
donderdag was een vossenjacht en de week 
werd afgesloten met een avond programma 
met poppentheater en pannenkoeken eten.

Ook in 2017 wordt er weer een 
Vakantiebijbelweek georganiseerd.

Verbonden met de jeugd

...heeft de toekomst Zij is bedacht 
door God zelf. Gemaakt om Jezus te 
weerspiegelen in deze wereld. Als 
gemeente staan we om onze kinderen en 
tieners heen door er voor hen te zijn, voor 
hen te bidden en over Jezus te vertellen. 
Ik doe dit binnen de kindernevendienst, 
zo is er voor iedereen een taak in Gods 
plan met onze nieuwe generatie.
Wilma van Setten

...is de plek om in te ademen wat door de 
week uitgeademd wordt: Gods Geest die 
wèrken wil en mensen aanraakt.
Christine van Dijk

...is een levende kerk Als jeugdleider in 
het tienerwerk heb je het voorrecht om 
actief bezig te zijn met mensen die bezig 
zijn hun positie in het geloof, de kerk en 
het leven te vinden. In deze zoektocht 
kunnen tieners heerlijk direct zijn en de 
meest wezenlijke vragen stellen waar 
ook menig volwassene nog bij stilgezet 
wordt. Door simpelweg een plek te 
bieden waar we samen leuk dingen 
doen zie je niet zomaar vriendschappen 
groeien, maar vriendschappen vanuit 
één levend geloof.
Tim Ras

Mijn kerk...

De Adventkerk is een verbindende kerk. 
Repair Café, Open Maaltijd, High Tea, 
Toppers en de basiscathechese. Slechts 
een paar voorbeelden van activiteiten 
die we als kerk ondersteunen en waar 
veel gemeenteleden zich met veel liefde 
en toewijding voor inzetten. We willen 
midden in Amersfoort staan, maar ook met 
gemeenteleden en de jeugd activiteiten 
ondernemen om elkaar te leren kennen, te 
versterken en betrokken te houden bij de 
kerk. 

We doen dit dus niet voor ons alleen. We 
doen dit ook omdat het onze opdracht is 
die we van God hebben ontvangen, een 
opdracht die ons oproept om naar onze 
naasten binnen en buiten de kerk om te 
zien. We leven niet alleen voor onszelf, 
maar ook voor de mensen om ons heen. 

Onvermijdelijk is het dan om het te hebben 
over de inanciën. Om te kunnen verbinden 
als kerk hebben we uw inanciële hulp hard 
nodig. Voor 2017 is weer een sluitende 
begroting opgesteld van ongeveer € 
230.000. Hiervan moet € 150.000 worden 
opgehaald met behulp van de actie 
Kerkbalans. Een bedrag dat we op willen 
halen met behulp van uw bijdrage. Het 
restant zal worden uitvangen uit collecten, 
verhuur van het Adventcentrum en diverse 
giften. Het bedrag van ongeveer € 230.000 
zal worden besteed om de dominee 
te betalen en de kosten rondom het 
kerkgebouw. De overige kosten bestaan 
uit lasten van het jeugdwerk, kerkdiensten 
en diverse missionaire activiteiten. Kortom 
uw geld verbindt de kerk niet alleen van 
binnen, maar ook naar buiten. Helpt u ook 
hier ook aan mee?

Een kerk van waarde!

Verbonden met Hongarije en de 
Joriskerk



Kerkelijk Bureau:
Noordewierweg 131
3812 DD Amersfoort

Tel. 033-4610441
protgemafoort@solcon.nl
www.pkn-amersfoort.nl

Adventkerk
Ringweg Kruiskamp 74
3814 TE Amersfoort
www.adventkerk.nl / info@adventkerk.nl

Vormgeving: Kerkbalans
Productie: Ronald-Jan de Bruin
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Verbonden met Irak

In september 2016 werd de diaconie van 
de Adventkerk benaderd met de vraag of 
wij wilden helpen met een kledingactie 
voor Irak. Een gezin is 16 jaar geleden uit 
Bagdad gevlucht en in Amersfoort beland, 
waaronder een 17 jarige zoon. Zij zijn toen 
mede opgevangen door de Adventkerk. 

Natuurlijk volgt het gezin de 
ontwikkelingen in Irak en wil graag helpen. 
Via internet is de zoon in contact gekomen 
met een  plaatselijke hulporganisatie die 
helpt in vluchtelingenkampen. In deze 
kampen is kleding hard nodig. 

Op 8 oktober is er naast de Adventkerk 
kleding ingezameld: maar liefst 1250 kilo 
werd gebracht. Een prachtig resultaat! 
De kleding is gesorteerd en verzendklaar 
gemaakt. Niet direct bruikbare kleding 
voor Irak is gedoneerd aan de Amersfoortse 
Kledingbank. Een eerste 500 kilo is 
verzonden en aangekomen in Irak.

Naast de kledinginzameling is er ook 
geld ingezameld. Ook daar was het 
resultaat overweldigend: ruim €1500,00! 
Hiermee kunnen de transportkosten 
naar verwachting worden bekostigd. Van 
het resterende geld kan bijvoorbeeld 
nieuw ondergoed worden gekocht, dat 
kan worden meegezonden in de tweede 
zending.

Irak bedankt Adventkerk Amersfoort!

Voor uw wijkgemeente

De begroting hierboven is die van 
de totale Protestantse Gemeente 
Amersfoort. Elke wijkgemeente is 
zelf verantwoordelijk voor de eigen 
inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt 
elke wijk een deel van de centrale kosten 
(zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). 
Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 
gaat naar uw eigen wijkgemeente!

Belastingvoordeel

Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt 
u als gift opvoeren bij de aangifte 
inkomstenbelasting. De Protestantse 
Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-
beschikking.

Nog meer belastingvoordeel hebt u als 
u een schenkingsovereenkomst aangaat.

Meer informatie vindt u op pkn-
amersfoort.nl (onder bijdragen).

Richtlijn

Hebt u behoefte aan een richting om uw 
bijdrage te bepalen?

Een voorstel:
• Als uw netto jaarinkomen minder is 

dan € 10.000, geef dan wat u kunt 
missen.

• Als uw netto jaarinkomen meer is 
dan € 10.000, geef dan tenminste 3% 
van uw netto jaarinkomen.

Meer informatie

Vraag meer informatie bij uw 
wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau 
(tel. 033-4610441).

Kerkbalans

Verhuur gebouwen

Collecten en giften

Overige baten: waarvan € 109.300 uit 

reserves en € 104.000 overige baten

€ 1.191.700

€ 281.200

€ 132.000

€ 620.000

Predikanten / kerkelijk werkers

Kosten gebouwen

Kosten activiteiten

Beheer, PR, landelijke organen

€ 1.217.000

€ 574.600

€ 213.300

Inkomsten Uitgaven

Voor 2017 hebben we in totaal € 1.217.000 aan
Kerkbalansopbrengst nodig

€ 222.000


