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Verbinding!
Mijn kerk verbindt! Dat is het thema van deze actie dit jaar. Je zou kunnen denken bij zo’n titel dat 
de kerk een grote EHBO trommel heeft. En dat iedereen die langskomt, een keurig verbandje krijgt 
aangemeten. Dat kán natuurlijk wel. Maar dat bedoelen we niet. 

Het gaat in de kerk om verbindingen 
tussen mensen, en tussen mensen en 
God. We zijn door de kerk verbonden met 
God, met elkaar en met de generaties na 
ons. 

Verbonden met God
Natuurlijk met God. Dat maakt ons 
kerk. Iedereen ervaart die verbinding op 
een andere manier. God heeft allerlei 
namen: Eeuwige, Heer, Aanwezige, om 
maar een paar voorbeelden te geven. 
Dat er zoveel namen zijn geeft al aan 
dat je God op verschillende manier kunt 
ervaren. Het mooie van de gemeente 
in De Hoeksteen is dat er ruimte is 
voor al die verschillende ervaringen. 
De één ervaart God heel dichtbij. De 
ander zoekt, en weet eigenlijk niet 
zeker wie of wat God precies is, en wat 
ze er mee moet. Daar is ruimte voor. 

En daar kunnen we met elkaar, in de 
gesprekskringen, tijdens de kofie na de 
kerkdienst of tijdens een bezoek van een 
van de vrijwilligers of van de dominee, 
goed over praten. En we zijn blij met al 
die verschillende manier van geloven in 
onze kerk! Zondags, in de kerkdienst, 
is er ook ruimte voor die verschillende 
manieren van geloven. En of je nu 
vaste gast bent, soms om de hoek komt 
kijken, of nog nooit eerder bent geweest: 
iedereen is welkom.

Met elkaar
We zijn verbonden met elkaar in De 
Hoeksteen. Elke zondag in de kerk 
lezen, zingen, bidden en vieren we met 
elkaar. Dat doen we in de kerkdienst, 
voor de kinderen in de kinderdienst 
of jongerenvieringen. En natuurlijk is 
er soos en catechese voor de jeugd. 

En ook buiten de zondagse dienst zijn 
we samen kerk. Er zijn ontzettend 
veel kringen waarin mensen elkaar 
ontmoeten. De ene kring wandelt vele 
kilometers met elkaar, de ander duikt in 
een boek. Dit jaar lezen we met elkaar 
ook de ‘moeilijke’ Paulus uit de Bijbel 
zonder dat we helemaal hem uitpluizen, 
maar kijken gewoon wat we er wel 
en niet van begrijpen. En verbinding 
is er ook zeker tijdens de maaltijden 
op donderdag, of de activiteiten in 
het Inloophuis Schothorst waar we als 
gemeente mee verbonden zijn. En ben 
je ziek, heb je hulp nodig, of is er iets 
anders: laat het dan weten, dan zorgen 
we dat er aandacht voor je is. Wekelijks 
is er een bos bloemen in de kerk die we 
aan iemand geven die een steuntje wel 
kan gebruiken. Veel gemeenteleden 
sturen trouw kaartjes naar wie ziek is. 

Het bruist in De Hoeksteen

En handen uit de mouwen steken bij iemand 
voor wie dat nodig is, dat doen we ook. Nu 
het lijkt alsof het steeds vaker ‘ieder voor 
zich’ is, is het de kerk die verbindt.

In de wijk
De kerk in Schothorst heeft nu al bijna 30 
jaar haar plek in het gebouw De Hoeksteen. 
We zijn verbonden met de wijk. Maar ook 
met de andere kerken van Amersfoort. Waar 
we samen kunnen werken, doen we dat. En 
we proberen ook te leren van elkaar.  

Daar is wel wat voor nodig…
Er gebeurt dus veel in De Hoeksteen, het 
gebouw achter de Jumbo. Zondagse diensten, 
veel kringen, veel ontmoetingen in en buiten 
het gebouw. Waarom we dat allemaal doen? 
Omdat de verbinding met God ons daartoe 
inspireert. De bijbel (www.debijbel.nl) bevat 
tal van verhalen waarin God ook mensen 

ontmoet en verbindingen legt. Die verhalen 
inspireren ons. We willen die inspiratie vorm 
blijven geven in kerkdiensten, gesprekken, 
jongerenwerk en hulp en aandacht waar 
het nodig is. Daarom doen we een dringend 
beroep op u en jou, om dit ook inancieel 
mogelijk te blijven maken.

PS. En mocht je toch eens ten val komen 
in het winkelcentrum Schothorst en een 
verbandje nodig hebben: bel gerust bij 
ons aan. Trouwens, ook als je niet gevallen 
bent mag je natuurlijk aanbellen, voor een 
ontmoeting, een gesprek, of gewoon een 
vraag! En wil je meevieren? Elke zondag om 
10.00 uur ben je welkom!

ds. Marieke E.J. den Braber

Bij een periodieke gift aan De Hoeksteen 
belooft u om gedurende ten minste 5 jaar 
eenzelfde bedrag over te maken. Voordeel is 
dat De Hoeksteen voor langere tijd verzekerd 
is van die bijdrage. Voordeel voor u is dat 
de gift volledig aftrekbaar is bij de aangifte 
inkomstenbelasting, dus zonder rekening te 
houden met de iscale drempelbedragen.

Als u het belastingvoordeel dat dit oplevert 
bij uw bijdragebedrag optelt, dan leidt dat 
dus tot hogere inkomsten bij de kerk zonder 
dat dit u meer kost! De periodieke gift 

wordt vastgelegd in een overeenkomst. Het 
daarin opgenomen bedrag geldt als jaarlijks 
minimum, hoger mag altijd. 

Doen?
Neem dan contact op met de 
kerkrentmeesters en zij helpen u graag 
verder.

Een periodieke gift is gewoon te combineren 
met elke vorm van betaling die u wilt: 
handmatig overschrijven, automatische (bijv. 
maandelijkse) overschrijving of incasso.

Periodieke gift Kerkbalans

Het bruist in de Hoeksteen en dat 
geldt niet alleen voor het afgelopen 
jaar waarin onze gemeente geen eigen 
dominee had en we met elkaar de 
schouders onder het vele werk moesten 
zetten en we op zoek moesten gaan 
naar een nieuwe dominee. Een voor veel 
vrijwilligers pittige periode waar we 
sterk doorheen gekomen zijn. De noeste 
arbeid werd beloond en we mochten 
op 4 september 2016 ds. Marieke den 
Braber aan onze gemeente verbinden. 

Marieke heeft ondertussen een goede 
aansluiting gevonden en als kerkenraad 
zijn we blij met de vele positieve 
reacties van gemeenteleden en van 
onze dominee zelf.

Het bruist ook als we vooruitkijken; er 
zijn twee projecten die het komende 
jaar onze aandacht krijgen. Het up to 
date brengen van ons kerkgebouw en 
het vormgeven van de huiskamer van de 
wijk. We ontwikkelen een (bescheiden) 
verbouwingsplan om de entree lichter 
te maken en om een extra ruimte te 
realiseren als huiskamer voor de wijk. 
Bovendien gaan we de toiletgroep 
vervangen en uitbreiden. 

Het bruist ook als we samen met het 
pastorale team op zoek gaan naar een 
nieuwe invulling van het pastoraat, 
waarbij we willen gaan omzien naar 
elkaar op een manier die wellicht met 
minder ambtsdragers gegarandeerd kan 
worden. We nodigen u van harte uit om 
in dit proces met ons mee te denken.

Mede namens alle ambtsdragers van de 
kerkenraad, Henk Schenk, voorzitter.
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Revitalisering gebouw De 
Hoeksteen

Het kerkgebouw De Hoeksteen werd 
gebouwd in 1988 toen de wijk Schothorst 
ook langzaam maar zeker zijn voltooiing 
naderde. En toen ook het winkelcentrum 
werd gebouwd, dat zo langzamerhand deel 
is gaan uitmaken van de plaatsaanduiding: 
het kerkgebouw De Hoeksteen, achter de 
Jumbo…..

Ja, dat zit ons een beetje dwars, dat ‘achter 
de Jumbo’: het gebouw ligt wat verscholen 
en naar de entree moet je even zoeken. Niet 
echt heel uitnodigend zeg maar, terwijl je 
dat als wijkgemeente nu juist wél wilt zijn! 
De Hoeksteen wil met het gebouw ook 
faciliteiten bieden aan de samenleving in 
de wijk: wij willen ‘huiskamer van de wijk’ 
zijn, een trefpunt voor wijkgenoten die 
misschien maar zelden in een kerk komen.

Wij willen dus de ‘beleving van buitenaf’ 
graag verbeteren. En daarbij: na bijna 
30 jaar oud zijn langzamerhand ook de 
voorzieningen binnen in het gebouw 
wat gedateerd en toe aan vernieuwing. 
Kortom: het is tijd voor enkele ingrepen 
die zowel herkenbaarheid als de 
functionaliteit ten goede komen en maakt 
dat het kerkgebouw uitnodigt om binnen 
te komen.

Daarvoor is een plan opgesteld, dat 
voorziet in die ‘huiskamer’, toegankelijk 
vanuit een nieuwe entreepartij, een 
ruime ontmoetingsruimte en vernieuwde 
garderobe- en sanitaire voorzieningen.
Niet wereldschokkend, zeker, maar wel 
een grote verbetering. Zo’n verbouwing 
kost geld. Een deel van de kosten wordt 
gedekt uit het verbouwfonds van de PGA, 
en een deel komt uit eigen wijkreserves. 
En met speciieke en wellicht ook ludieke 
acties hopen we de rest bij elkaar te 
brengen. 

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

Begroting Protestantse Gemeente Amersfoort


