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De Bergkerk

Wij willen een kerkgemeenschap zijn, waarin mensen elkaar daadwerkelijk ontmoeten en omzien 
naar elkaar. Daaronder valt ook de ontmoeting met de wijk, de stad en de wereld om ons heen. 
De vieringen van de eredienst met een oecumenisch karakter en aandacht voor liturgie en 
kerkmuziek vormen een kern van het gemeente-zijn.  In pastorale en diaconale zorg en in een 
‘op de groei aangepast’ jeugdwerk wordt het gemeente-zijn vorm gegeven.  Een paar van onze 
activiteiten lichten we in deze folder eruit.

Zondag 11 september 2016 is de Bergkapel na een grondige 
renovatie weer in gebruik genomen. 
De kapel vormt de ziel van de Bergkerk, is een bron van 
spiritualiteit en een oefenplaats om het gebed en de lofzang 
gaande houden. Dankbaar zijn we dat de renovatie van de 
kapel mede mogelijk gemaakt is door een legaat en enkele 
ruimhartige giften aan de Stichting Bergkapel. De kapel is een 
pleisterplaats voor onderweg voor onze binnenkant.

Zie foto boven.

Muziek op de Berg

Het programma Muziek op de Berg bestaat 
uit maandelijkse concerten en vieringen op 
de late zondagmiddag. Dit programma staat 
in het seizoen ‘16/’17 geheel in het teken van 
“Refo 500”, het gedenkjaar van de reformatie. 
In een 10-tal programma’s exploreren we de 
vruchten van 500 jaar protestantse kerkmuziek, 
van Luthers ‘vaste burcht’ tot hedendaagse 
koormuziek uit Amerika, de Baltische landen 

en Hongarije. Ook de muziek van aanverwante 
of tegengestelde bewegingen, zoals de 
cisterciënzer hervormingsbeweging of de 
contrareformatie komt aan bod. Kennelijk 
was muziek steeds een overtuigend medium 
om de idealen van hervormers kracht bij te 
zetten! Daarnaast wordt in maart 2017 een 
cantatedienst gehouden, waarin de Johannes 
Passion wordt uitgevoerd.

In oktober waren de jongeren van R15 
actief voor het ZWO project  ‘geliefd 
kind’ in Rwanda. Ze staken hun handen 
uit de mouwen, bakten heerlijke koek en 
verkochten de koeken op zondag in de kerk. 
In een mum van tijd was alles uitverkocht.  
Dankzij de inzet van de jongeren kunnen 
kinderen in Rwanda weer bouwen aan 
hun toekomst en zo maken de jongeren 

diaconaat aan de gemeente zichtbaar. Het 
jeugddiaconaat krijgt handen en voeten 
door naast gesprekken in de bijeenkomsten 
van de jongeren over diaconaat, ook 
daadwerkelijk kennis te maken met 
meerdere facetten van de samenleving. 
We knutselen o.a. met de kinderen in het 
AZC  en verzorgen een activiteit in het 
verpleegtehuis.

Heel R15 bakt!

The Passion, georganiseerd door o.a. 
EO en KRO, is een muzikaal evenement 
over het lijden, sterven en opstaan 
van Jezus. In maart 2016 werd The 
Passion in Amersfoort georganiseerd en 
uitgezonden op televisie.

Een belangrijk onderdeel van The Passion 
is het dragen van een kruis vanuit een van 
de buitenwijken, begeleid door volgers, 
naar het centrum. De processie waarin 
meer dan zevenhonderd mensen het 
helverlichte kruis begeleiden naar het 
centrum startte bij de Bergkerk, waar 
de deelnemers ontvangen werden met 
kofie/thee.

Ook enkele jongeren en volwassenen 
uit de Bergkerk liepen mee in de 
processie.  Vanuit de Bergkerk werd aan 
de deelnemers een folder uitgereikt met 
de betekenis van Pasen, korte info over 
de Bergkerk en een zegenbede voor 
onderweg.

The Passion

Elk jaar vraagt de Amersfoortse 
Bergkerk aan een spraakmaker om een 
hedendaagse Bergrede uit te spreken, 
geïnspireerd door de bergrede uit het 
Bijbelboek Mattheüs.  Dit jaar is Matthijs 
Schouten Bergredenaar. Hij studeerde 
biologie, Keltische taal- en letterkunde, 
vergelijkende godsdienstwetenschappen 
en oosterse ilosoie.  Sinds 1992  is 
hij verbonden aan Staatsbosbeheer. 
Bovendien is hij bijzonder hoogleraar 
Natuur- en Landschapsbescherming aan 
de universiteiten van Cork en Galway 
(Ierland) en bijzonder hoogleraar in de 
Ecologie en Filosoie van het Natuurherstel 
aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn 
studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die 

natuur speelt in het menselijk denken en hij 
publiceerde hierover onder meer het boek 
‘Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in 
cultuurhistorisch perspectief’.

Bergrede

De gerenoveerde Bergkapel

Vanaf half januari tot aan Pasen kun je 
in de Bergkerk genieten van de Rust en 
Ruimte van de Noordzeehorizon. Met een 
zelfgebouwde machine portretteerde 
Haags kunstenaar Bruno van den Elshout 
dit uitzicht een jaar lang op ieder uur 
van iedere dag. 8.785 foto’s van precies 
hetzelfde uitzicht op de eindeloze verte, 
waar hemel en aarde samenkomen.

Rondom de tentoonstelling organiseren 
wij een serie bijeenkomsten en activiteiten, 
die alle in het teken staan van Bevrijding. 
Bevrijding van strijd, van angst, tekort en 
armoede. Maar ook van de verslaving aan 
consumptie, van schijnzekerheden en van 
verwachtingen die andere mensen van je 
hebben.

New Horizons - Uitnodiging tot Bevrijding

Opening tentoonstelling zondag 15 januari 2017. De kerkenraad zet de schouders eronder, om 
al dit werk te realiseren. 
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GemeenteProtestantse

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


