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Waar is de kerk goed voor?
De Bron is doorgelicht voor een onderzoeksopdracht van een van de predikanten voor de verpli-
chte nascholing. De vraag was hoe anderen buiten De Bron tegen de kerk aankijken: Wat zien zij? 
Wat verwachten zij? Het woord dat er uitspringt: verbinding.

Los van elkaar noemen de wijkmanager, een sociaal werker en 
een voortrekker van bewonersinitiatieven in Amersfoort-oost 
dit woord als belangrijkste voor de kerk. Wat zij ervaren van 
De Bron is een zorgvuldige omgang met mensen en openheid 
voor iedereen. Alle drie zijn van mening dat deze kwaliteiten 
nog wel meer ingezet kunnen worden voor de stadswijk. Zij 
verwachten wel iets van de kerk! De een denkt aan meer 
samenwerking in bestaande activiteiten, de ander roept de 
kerk op om problemen te benoemen en aan de orde te stellen, 
de derde hoopt dat de kerk meer bondgenoot wordt van 
andere partijen die het welzijn bevorderen. Een uitnodiging 
en uitdaging voor De Bron! Durven we als kerk hierin te 
investeren?

Kerk in balans
In de kerk gaat het om heilzaam leven. Weten dat de aarde ons 
is toevertrouwd. Geloven dat God aan ieder mens het leven 
gunt. Vertrouwen dat er toekomst is. Om dat vol te houden in 
de wereld van vandaag, komen we in de kerk samen en zoeken 
we elkaar op. 

We sluiten ons niet af binnen de veilige ruimte van de 
kerkelijke gemeente, maar staan midden in de samenleving. 
Om te weten wat de vragen van vandaag zijn en waar de kerk 
een taak heeft. Om te delen wat ons is toevertrouwd.
Uw bijdrage maakt het mogelijk dat onze kerk in stand blijft en 
doet waar ze toe geroepen is: verbinding!

“Verbinden is ons werk, zou je kunnen zeggen.”

De twee wijkpredikanten ds. Berend Borger 
en ds. Rein van der Zwan zetten zich op 
veelvuldige wijze in om de kerk een plaats 
van verbinding te laten zijn: kerkdiensten 
in De Bron en ook in De Koperhorst, De 
Amerhorst en elders, uitvaarten van leden en 
niet-leden, spelleider bij jongerenactiviteiten, 
inleider bij kringen en gespreksgroepen, 

betrokken bij seniorenmiddagen, organisator 
van doelgroep-bijeenkomsten, aansturen -en 
mede verzorgen van catechese, huisbezoeken 
bij velen, contacten met welzijn-organisaties.
Verbinding leggen tussen het Evangelie en ons 
leven, tussen mensen onderling, tussen kerk 
en samenleving.

Elly Boon, coördinator contactpersonen
“Mijn kerk verbindt door 
saamhorigheid, gastvrijheid 
en omzien naar elkaar.”

•	 in goed verzorgde kindernevendienst en 12+-kerk;
•	 peutervieringen
•	 kennis opdoen in basiscatechese;
•	 ervaring opdoen met ‘geloof in praktijk’ in tienercatechese;
•	 een luisterend oor in mooie en moeilijke tijden;
•	 een roos na examenuitslag
•	 samen er op uit: kamp, EO-jongerendag, sporttoernooien, enz.
•	 gewoon gezellig: nieuwjaarsontbijt, seizoenafsluiting met een 

uitje, Tri-axY, soos

Verbinding met Bijbel en geloofstraditie, met de kerk en haar 
gebruiken, met elkaar, met de wereld om ons heen.

De Bron zet sterk in op jeugdwerk

We zenden alle kerkdiensten 
rechtstreeks uit via internet (www.
debrondamersfoort.nl > KERKTV). U kunt 
op de site ook alle diensten terug zien.
Kijkers zijn verbonden vanuit diverse 
plaatsen binnen en buiten Nederland. 
Voor rouw –en trouwdiensten is dit een 
prachtige service. De reacties zijn dan 
ook zeer positief. De Bron investeert 
om meer gebruik te gaan maken van de 
digitale mogelijkheden.

Digitale kerkdiensten
Gerard Doornekamp, voorzitter diaconie
“De diaconie verbindt mensen in de kerk en 
in de wijk.”

Gerard Doornekamp, op de foto bezig met 
regelzaken rond de collecten, legt uit dat het 
vooral gaat om doen. Omzien naar elkaar en 
opkomen voor wie te kort heeft, blijkt in de 
praktijk. De diaconie geeft ondersteuning bij 
‘stille armoede’, soms met geld, vaker met een 
luisterend oor, advisering, doorverwijzing 
en begeleiding. Zij organiseert een 
jaarlijkse kledingactie, ondersteunt een 
voedselpakketten-actie, loopt warm voor 
de voedsel –en speelgoedbank. Diakenen 
zijn volgens rooster actief bij kerkdiensten 
in zorginstellingen. Zij ondersteunen 
het stedelijke diaconale werk. Kortom: 
verbinding met de samenleving!

Mijn kerk verbindt … en hoe!

Annelies van Beek, voorzitter pastoraal team
“Omzien naar elkaar doen we als gemeente samen.”

Verbinding, niet als los zand aan elkaar 
hangen – De Bron zet er op in. Het lukt 
alleen als gemeenteleden hier ook 
zelf actief voor zijn. Contactpersonen 
zetten steeds weer de eerste stappen. 
Het pastoraal team is voor bijzondere 
situaties. Dit team laat zich scholen in 
kennis en vaardigheden.

Of u nu wel of niet actief bij De Bron 
betrokken bent, hopelijk ziet u het 
belang van deze kerk die verbinding 
als kernwoord heeft, zichtbaar in de 
samenleving wil staan, een aanbod 
heeft dat er toe doet. Uw bijdrage wordt 
gevraagd om De Bron ook toekomst te 
geven.

Nico van Niejenhuis, kerkrentmeester en lid 
beamteam
“Vanuit ons moderne kerkgebouw zijn 
we wekelijks al via internet verbonden 
met tientallen gemeenteleden en 
belangstellenden. Er is nog veel meer 
mogelijk via onze multimedia voorzieningen, 
daar gaan we werk van maken!”

Madelon de Koning, koster
“De Bron is een open, lichte en warme kerk 
waar iedereen welkom is tijdens diensten, 
verhuur en diverse activiteiten. U bent altijd 
welkom.”

De agenda is goed gevuld met kerkelijke 
activiteiten en met verhuur. De Bron biedt 
de grootste (vergader)ruimte in de buurt, 
verenigingen en organisaties weten zich 
welkom. Door de uitstekende akoestiek 
is het gebouw ook aantrekkelijk voor 
muziekuitvoeringen. Dit vraagt wel om 
bemensing, goed onderhoud en verdere 
aanpassingen om het kerkgebouw bij 
de tijd te houden. Een goed gebouw met 
vriendelijke uitstraling is voorwaarde voor 
verbinding met de samenleving.

Madelon de Koning en Cor van Heiningen.
© foto: Fred van den Broek

Esther van Niejenhuis, voorzitter 
kindernevendienstcommissie
“De leiding van de kindernevendienst vindt 
het belangrijk, dat de kinderen een goede 
tijd hebben binnen de kerk. Dat ze voelen 
dat er een plek voor ze is en dat ze mogen 
zijn wie ze zijn.”

© foto: Fred van den Broek



Kerkelijk Bureau:
Noordewierweg 131
3812 DD Amersfoort

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

De Bron
www.debronamersfoort.nl

Vormgeving: Kerkbalans
Productie: Ronald-Jan de Bruin
Drukker: Multi Media Concepts
Foto’s van Fred van den Broek

Protestantse Gemeente Amersfoort
nsp i re

re
n

d
d

ic
h

tb
ij

Amersfoort
GemeenteProtestantse

Mijn kerk verbindt

Kerstmiddag voor senioren

Samen naar The Passion

Er zit muziek in de kerk!

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


