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Mijn kerk verbindt!
Inderdaad, mijn kerk verbindt. Op allerlei manieren. Iedere zondag weer zie je het voor je ogen ge-
beuren. En ook door de week zijn er tal van momenten waarop je ziet: de kerk verbindt!

Met God

De mooiste verbinding die in de kerk 
wordt gemaakt is die met God zelf. In 
de kerk zeggen we het net andersom: 
God verbindt zich met mensen. Wanneer 
dat gebeurt, kan iemand open bloeien 
en tot z’n bestemming komen. Dat zijn 
prachtige momenten. Bijvoorbeeld 
wanneer een kind gedoopt wordt. Of 
wanneer een deelnemer aan de Alpha-
cursus vol enthousiasme vertelt hoe hij 
God heeft gevonden. Soms gebeurt dat 
verbonden worden met God ook in de 
beslotenheid van een mensenhart. 

Met elkaar

Het bijzondere van de kerk is dat God 
mensen ook aan elkaar verbindt. Je hoeft 
het niet alleen te doen. Gelukkig maar. 
Ook in de Brug zijn mensen aan elkaar 

verbonden. Door samen hun geloof te 
belijden, door avondmaal te vieren, door 
te zingen en te bidden. Maar ook: door 
er voor elkaar te zijn. Door elkaar te 
bemoedigen, of soms te helpen de kaars 
van het geloof brandend te houden. In 
de kerk gebeurt dat van jong tot oud. 
Iedereen hoort er bij, iedereen mag een 
plek hebben.
 
Met anderen

Als kerk zijn we er niet alleen voor 
onszelf. We willen delen van wat we 
hebben ontvangen. Het goede nieuws 
van Jezus Christus, maar ook de goede 
gaven die we hebben gekregen. De Brug 
verbindt zich aan de wereld om haar 
heen. Door er te zijn voor veel mensen 
in de wijk. Door asielzoekers een gastvrij 
onthaal bieden. 

Door zorg te dragen voor wie zorg nodig 
heeft. Als kerk willen we laten zien dat 
mensen niet geroepen zijn om er alleen 
maar voor zichzelf te zijn. 

Cadeau

Mijn kerk verbindt. En hoe. Ik vind het 
een groot cadeau om een plek te hebben 
waar mensen op zoveel bijzondere 
manieren verbonden worden. Ik hoop 
dat u en jij je ook verbonden voelt. 
Allereerst met God. Als dat nog een 
vraag voor je is, dan helpen we je graag 
zoeken, als je dat wilt. Maar ik hoop 
dat u en jij ook met de gemeente van 
de Brug verbonden bent. Dat het een 
warme plek is, waar je je welkom voelt, 
iedere zondag weer. Kom je verbinden!

Iwan Dekker, Voorzitter Kerkenraad

Mijn kerk verbindt via Interval
“Ik ben geboren in Hamburg. Mijn man 
en ik zijn in De Brug zo goed opgevangen 
toen wij lid werden. Dat deed ons heel 
erg goed. We voelden ons meteen 
verbonden met de gemeente: het was 
een gevoel van ‘thuiskomen’.

Wij voelen verbinding met andere 
gemeenteleden en we zijn blij met 
de bezoekjes die we ontvangen en de 
activiteiten die we mee kunnen maken, 
zoals Interval op zondagmiddag.”

Ingrid Gijtenbeek-Stueve

Mijn kerk verbindt via de damescontactgroep

“Als ik in de kerk kom, dan is het ijn dat 
je bekenden ziet in de hal die jou groeten. 
Ik ervaar zeker verbinding met mensen 
uit De Brug, die mij bezoeken of die mij 
brengen en ophalen als ik bijvoorbeeld 
naar de Damescontactgroep ga of iemand 
wil bezoeken in het ziekenhuis. Heel veel 
waardering heb ik voor de vrijwilligers die 
dit belangeloos, maar heel betrokken doen. 
Ik besef dat hoe meer ik alleen ben, het des 
te ijner is dat ik deelneem aan activiteiten 
in De Brug. Ook in mijn straat zijn er mensen 
die naar mij omkijken en met wie ik een 
praatje maak. Daar ben ik heel dankbaar 
voor.”

Toos Dassel- Zwagers

Mijn kerk verbindt via de app
“Ik ervaar De Brug als een ijne en warme 
kerk. Als ik in de kerk kom, word ik vriendelijk 
ontvangen en voel ik mij welkom. Mijn 
zoontje gaat graag naar de kinderoppas. 
Sinds een tijdje ervaar ik verbinding met 
een aantal andere moeders om zaken 
over geloofsopvoeding en problemen 
die je daarin ervaart te delen. We doen 
dit via een app-groep. Het is ijn elkaar 
te kennen: via de app is het gemakkelijk 
contact te onderhouden. Op deze manier 

zijn we met elkaar verbonden en kunnen 
we vragen stellen en ideeën uitwisselen 
over het oplossen van problemen die we 
tegenkomen in de geloofsopvoeding. Soms 
ontmoeten we elkaar op een avond of wordt 
er bijvoorbeeld een picknick georganiseerd 
samen met de kinderen. Ik ben blij met deze 
mogelijkheid contact te hebben met andere 
geloofsgenoten.”

Bernadine Baten-Borst

Mijn kerk verbindt via het Brugkoor

“Als lid van het Brugkoor ervaar ik zeker 
‘verbinding’. We zijn als het ware een 
‘familie’ die met elkaar meeleeft in ‘lief 
en leed’. Als er iemand ziek is, sturen we 
een kaart en blijven op de hoogte van de 
situatie van het koorlid. Wat ons bindt, is 
het enthousiasme om samen te zingen 
en muziek te maken in een ijne sfeer. We 
treden ook buiten De Brug op, bijvoorbeeld 
tijdens een dienst in het Meander of in 
Nijenstede. De leden verzuimen alleen 

maar een repetitie als ze ziek zijn, het 
merendeel is altijd trouw aanwezig. Het is 
mogelijk voor liefhebbers met een project 
mee te zingen, zoals bijvoorbeeld met 
Kerst. Nieuwe leden zijn van harte welkom; 
vooral bij de mannenstemmen kunnen we 
versterking gebruiken. De onderlinge band 
en de saamhorigheid is groot!”

Anja Smit-Gijsbertsen

Mijn kerk verbindt via de maandagmorgengroep

Als ik denk aan verbinden, dan denk 
ik allereerst aan mijn vakgebied, dat 
bestaat uit het maken en onderhouden 
van verbindingen. Ik denk ook aan mijn 
kerk, waar verbinden vele vormen heeft, 
zoals in de maandagmorgengroep, die 
bestaat uit mensen, die - ieder vanuit zijn 
eigen achtergrond - werkzaamheden 
uitvoeren t.b.v. de gemeente en het 
gebouw. Bijvoorbeeld het klaarmaken van 
de zalen voor de verhuur of het uitvoeren 
van technische werkzaamheden, klein of 
groot. Dit samenwerken heeft ertoe geleid 
dat er een hechte band is ontstaan, die 
uiterst waardevol is. In het bijzonder blijkt 

die verbondenheid bij het meeleven in lief 
en leed.

De invoering van kerkradio bracht weer 
een heel ander soort verbinding tot stand; 
hiermee werden gemeenteleden, die niet 
meer naar de kerk kunnen gaan, met de 
gemeente verbonden. De gesprekjes die 
aan de installatie vooraf gaan, hebben 
vaak een pastorale en/of diaconale functie. 
Kerkradio heeft ook de mogelijkheid om 
wereldwijd verbonden te zijn met de dienst 
van de eigen kerk.

Martin Paats
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Van de kerkrentmeesters

‘Mijn kerk verbindt’ is het thema van 
kerkbalans 2017. Die verbinding blijkt ook 
wel uit de diverse verhalen in deze folder. 
Kerk-zijn is meer dan alleen de zondagse 
kerkdienst. De zondagse bijeenkomsten 
mogen ons inspireren en stimuleren naar 
een actieve houding naar de naaste, de 
omgeving en de wereld om ons heen.
Pastoraat en diaconaat draaien in onze 
wijkgemeente op volle toeren en wij zijn 
ook heel gelukkig met de vele vrijwilligers 
die hun talenten willen inzetten voor het 
werk in en buiten de wijkgemeente De 
Brug.

Op de achterzijde van bijgaande brief 
ziet u dat de begroting 2017 een tekort 
van €6.200,- heeft; dit komt met name 
door verwachte lagere opbrengsten uit de 
Kerkbalans. We willen u aanmoedigen om - 
als het kan - meer te geven, zodat het werk 
in onze wijkgemeente op dezelfde wijze 
doorgang kan vinden. We willen graag de 
predikanten, jeugdwerker en beheerder 
kunnen blijven betalen en ook ons gebouw 
blijven onderhouden en verwarmen.

Door een actief verhuurbeleid proberen 
we de inkomsten te verhogen. Maar om 
het verwachte tekort weg te werken, 
vragen we u dringend uw bijdrage voor dit 
jaar te verhogen. Als iedereen zijn/haar 
bijdrage verhoogt met €25,- zou dit een 
geweldige impuls geven. Ook willen we 
hen die de afgelopen jaren minimaal of in 
het geheel geen bijdrage hebben gegeven 
een bijdrage vragen. Onze wijkgemeente 
maakt voor elk lid kosten door plaatselijke 
en landelijke omslagbedragen. Deze 
bedragen zijn ongeveer €40,- per 
huishouden per jaar. Deze lasten moet de 
wijkgemeente afdragen, ook voor wie zelf 
niet bijdraagt. We willen u vragen deze 
basiskosten - waar mogelijk - voor uw 
rekening te nemen. Daarmee voorkomt u 
dat andere gemeenteleden deze kosten 
moeten opbrengen.

We hopen dat u zich bij het invullen/
geven van uw toezegging/bijdrage wilt 
laten inspireren door bovenstaande 
overwegingen, zodat we ook in 2017 en 
volgende jaren volop Gods gemeente 
mogen en kunnen zijn en blijven 
samenkomen op zondag en andere 
bijeenkomsten en activiteiten.

Kerkelijk Bureau:
Noordewierweg 131
3812 DD Amersfoort

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

De Brug
www.brugkerk.eu

Vormgeving: Kerkbalans
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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


