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Mijn kerk verbindt!
Ook dit jaar houden wij de Actie Kerkbalans. Met deze actie inancieren wij het grootste deel 
van de uitgaven van onze wijkgemeente. Voor de wijkgemeente is een goede uitslag van 
de Actie Kerkbalans van levensbelang. Een wijkgemeente die zich zelf niet kan bedruipen, 
verliest op een gegeven moment haar bestaansrecht. Laat staan dat zij nieuwe activiteiten 
kan opstarten.

Ons kerkgebouw aan de Leusderweg 
is al sinds de jaren twintig van 
de vorige eeuw een bekende 
verschijning die er aan de buitenkant 
al jaren hetzelfde uit ziet. Maar 
de mensen die er komen en die 
samen een wijkgemeente vormen, 
veranderen wel. Stel dat we nu een 
foto zouden maken van de gemeente 
in de Nieuwe Kerk. Volwassenen, 
kinderen, peuters, baby’s, ouderen – 
alles en iedereen erop. Lijstje erom, 
klaar. Wat bindt hen dan?

Waar gaan we voor?
Op het eerste gezicht kun je bij zo’n 
groepsfoto van de Nieuwe Kerkleden 
denken: wat hebben we met elkaar? 
Want we zijn zó verschillend, qua 
achtergrond, karakter, leeftijd, 

opleidingsniveau… 
Wat ons ten diepste verbindt laat zich 
niet fotograferen. De apostel Paulus 
schrijft in de Bijbel: we zijn leden van 
één Lichaam, waarvan Jezus Christus 
het Hoofd is. We horen wezenlijk bij 
elkaar, zoals de hand ook niet tegen 
de voet kan zeggen ’Bekijk jij het’. 
Iedereen is nodig.

Het evangelie van Jezus Christus 
betekent zoveel voor ons, dat we dat 
anderen ook gunnen. We delen zijn 
boodschap van liefde, bekering en 
verzoening graag met wijkbewoners 
en anderen die op ons pad komen. 
Zoals Jezus met bewogenheid naar 
ons heeft omgezien – en omziet – zo 
willen we ook omzien naar elkaar 
en naar mensen in de wijk, in onze 

woon- en werkomgeving. 

We zijn een gastvrije gemeenschap
‘Welkom iedereen’ is niet alleen 
maar een vrolijk kinderliedje. De 
kring van de gemeente is altijd 
open voor nieuwkomers. Dat kun je 
zien op verschillende momenten. 
Bijvoorbeeld in de kerstnachtdienst, 
als de kerk bomvol zit. Ook met 
mensen die in de gewone diensten op 
zondag liever niet komen. We vinden 
het ijn om van God te vertellen 
en voor God te zingen, over hem te 
praten met iedereen, of je nou met 
het geloof bent opgegroeid of niet. 
Of je de Bijbel vaak leest of allemaal 
niet zo zeker bent van wat je kunt 
geloven. 

Nieuwe predikant

Sinds dominee Van der Giessen eind 
oktober afscheid nam van de Nieuwe 
Kerk, zijn we op zoek naar een nieuwe 
predikant. Dat gaat in de kerk anders 
dan bij het invullen van een vacature in 
bedrijven: de dominee solliciteert niet 
bij de kerk, maar de gemeente doet 
een beroep op een predikant. Daar 
komt heel wat voor kijken, omdat we 

het belangrijk vinden om als gemeente 
in verbinding met elkaar tot een 
voordracht te komen waar brede steun 
voor is. Voor de predikant betekent dat 
ook veel: behalve een nieuwe werkplek 
met nieuwe mensen ook een nieuwe 
woonplaats. Een heel nieuwe situatie, 
waar de predikant niet zelf naar op zoek 
was.

De afgelopen jaren hebben we 
geïnvesteerd in het jeugdwerk. Mede 
door deze extra aandacht in speciale 
projecten voor het jeugdwerk is er 
een verrassend forse groei gekomen 
in het aantal kinderen en jongeren 
dat deelneemt aan activiteiten in de 
wijkgemeente. Daar zijn we uiteraard 
heel blij mee, maar het betekent ook 
hard werken.

In vervolg op deze succesvolle projecten 
zijn we ons gaan richten op ‘Verankering’. 
Dat is de titel van een driejarig project 
dat in 2016 gestart is. Verankering van 
onze kinderen en jongeren in de kerk en 
verankering van het geloof in hun leven. 
Naast de inzet van onze vrijwilligers 
en een extra jeugdouderling, vragen 
onze jeugdactiviteiten om inhoudelijke 
bijdrage en inzet van iemand, die daar 
meer in geschoold is dan de doorsnee 
vrijwilliger.

Daarom hebben we vorig een parttime 
jeugdwerker aangesteld, die alle 
vrijwilligers in het jeugdwerk praktisch en 
inhoudelijk ondersteunt in de uitvoering 
van het jeugdwerk en het opzetten 
van nieuwe vormen en (incidentele) 
activiteiten. Inmiddels heeft de huidige 
jeugdwerker een andere baan gevonden, 
maar we willen de ontstane vacature 
graag weer opvullen.

Door deze inzet willen we de groei in het 
gebinte en de structuur van het jeugdwerk 
in onze wijkgemeente verstevigen, zodat 
het na de projectperiode mogelijk is om 
het werk van vrijwilligers voort te kunnen 
zetten.

Voor de verankering

Oog voor de buurt
We hebben ook oog voor onze naaste 
omgeving: we zijn kerk voor de buurt. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de bazar die we in 
de zomer organiseren en de kerstmarkt 
in december. Het  Vakantiebijbelfeest 
staat open voor alle kinderen uit de buurt 
en ook Sinterklaas vroeg niet naar het 
lidmaatschap van de kinderen die hij 
gul trakteerde.... Wist u dat de kerk ook 
regelmatig verhuurd wordt voor concerten, 
cursussen en vergaderingen? Zo willen we 
wat we hebben delen met de wijk en ons 
daarmee verbinden. 

We vieren onze verscheidenheid
We geloven dat God ons, als heel 
verschillende, unieke mensen, bij elkaar 
heeft gebracht. Die veelkleurigheid kunnen 
we niet genoeg waarderen. Ieder heeft 
gaven en talenten ontvangen om die te 
gebruiken voor de gemeente. We nemen 
elkaar serieus en proberen rond een 
geopende Bijbel elkaars overwegingen te 
begrijpen. De Bijbelkringen zijn populair: 
een goede manier om te spreken over wat 
de Bijbel ons  te zeggen heeft met mensen 
die we misschien niet zelf zouden uitkiezen. 
Veel deelnemers kunnen bevestigen hoe 
stimulerend de bijeenkomsten zijn voor 
hun persoonlijk geloofsleven en voor de 
onderlinge band in de gemeente. 

We investeren in de opgroeiende generatie
De Nieuwe Kerk is gezegend met een groot 
aantal kinderen en tieners. Zij zijn de kerk 
van vandaag – en hopelijk ook van de 

toekomst. We investeren tijd en energie in 
activiteiten voor de opgroeiende generatie 
en betrekken jongeren zo veel mogelijk bij 
de invulling van het gemeenteleven. Er zijn 
verschillende clubs voor allerlei leeftijden. 
De oudste kinderen van de basisschool gaan 
elk jaar met elkaar op ontdekkingstocht 
door de kerk. Ze beklimmen de toren, 
mogen even op het orgel spelen en zien 
zo op een speelse manier wat ervoor komt 
kijken om kerk te zijn. Op het eind mogen 
ze zelfs een eigen preek voor elkaar houden 
op de kansel! 
 
We omarmen kwaliteit
Bij alle activiteiten hebben we de kwaliteit 
van de uitvoering hoog in het vaandel. 
We bereiden de diensten goed voor, onze 
materialen zien er aantrekkelijk uit, muziek 
is van hoog niveau. Als we iets organiseren, 
doen we het liever niet, dan slecht. Maar al 
die activiteiten kosten natuurlijk geld, dat 
wij als kerk zelf bij elkaar moeten brengen. 
Het onderhoud en de energiekosten van ons 
mooie, maar oude gebouw, de predikant die 
we zoeken, alle materialen en apparatuur. 
Een kerk krijgt geen subsidie van de 
overheid en ontvangt ook geen geld voor 
toegangskaartjes of vaste contributies. We 
vinden dat iedereen in het kerk-zijn moet 
kunnen delen, zonder inancïle drempels.

Deze tekst is een bewerking van de 
toekomstvisie die de Nieuwe Kerk onlangs 
heeft vastgesteld. Voor de gehele visie kijk 
op  www.nieuwekerkamersfoort.nl

‘De Nieuwe Kerk wil een geloofsgemeenschap zijn die is gericht op een hartelijke relatie 
met Jezus Christus, met elkaar en met onze omgeving. We zijn geroepen om samen Jezus 
Christus na te volgen, zijn liefde bekend te maken en zijn wereld te dienen.’

Petit Restaurant

Eens per maand verandert het Nieuwe 
Kerkehuis in een restaurant. Gasten uit de 
buurt, oud en jong, kunnen er zo aanschuiven 
voor een warme maaltijd, die door vrijwilligers 
wordt bereid. Drie gangen en een hoop 
gezelligheid! Doorgaans vindt de eettafel 
plaats op de eerste maandag van de maand.

Bijbelkringen

Een Bijbelkring is een plaats om met anderen 
de Bijbel te lezen en te bespreken wat wij daar 
voor ons dagelijks leven van kunnen leren. 
Ook biedt een kring de mogelijkheid om mee 
te leven met elkaar, om met en voor elkaar 
te bidden, samen te zingen, samen te eten, 
en gemeenteleden beter te leren kennen. 
Zo weten we ons verbonden met elkaar als 
gemeente van Jezus Christus.



Kerkelijk Bureau:
Noordewierweg 131
3812 DD Amersfoort

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

De Nieuwe Kerk
www.nieuwekerkamersfoort.nl

Vormgeving: Kerkbalans
Productie: Ronald-Jan de Bruin
Drukker: Multi Media Concepts
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Amersfoort
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


