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Onze kerk viert………
En iedereen moet kunnen meedoen
‘Hoi Simon, afgelopen week ben ik 6 jaar geworden. Aanstaande woensdagmiddag vier ik mijn verjaard-
ag. Ik zou het leuk vinden als je ook komt. Het begint om 15.00 en je wordt thuisgebracht. Tot dan! Mar-
co.’ 

Vroeger kreeg ik als kind dit soort 
uitnodigingen. Een feestelijk moment. 
Meestal bestond het vieren uit cadeaus 
geven, taart eten, naar het bos of het 
zwembad of een ilm kijken en dan friet 
eten.

Nu wil ik een gemiddelde kerkdienst in 
de Emmaüskerk zeker niet vergelijken 
met de verjaardagsfeestjes zoals ik die 
vroeger had. Terwijl verjaardagsfeestjes 
vaak niet worden gevierd op de dag dat 
iemand jarig was, geldt dat in de kerk het 
feest van Jezus’ opstanding gevierd wordt 
op de eerste dag van de week, de dag 
van Zijn opstanding. Je kunt de kerkklok 
erop gelijk zetten in het Soesterkwartier. 
Tegen tien uur klinkt het gebeier van de 
klokken: ‘welkom!’ Daarnaast is het zo 
dat op kinderfeestjes vaak de vriendjes 
en vriendinnetjes van de jarige Job of 
Jet komen. In de kerk komt iedereen en 
vaak ook allemaal met een andere reden. 
Jong en oud, rijk en arm, homo en hetero. 

Mensen met en zonder beperking. De één 
stemt PVV de ander GroenLinks. 

Ze komen ook allemaal met een andere 
reden. De één omdat hij hoopt iets van 
God te ervaren. De ander omdat hij de 
wekelijkse ontmoeting zo waardevol vindt. 
Weer een ander zet zich in voor mensen 
die in armoede leven en vraagt daarvoor 
aandacht. En dan heb je natuurlijk ook 
altijd weer mensen, we noemen dat 
dominees of voorgangers, die komen naar 
de kerk, omdat ze mensen de weg willen 
wijzen naar God. En dat lukt ze nog ook. 
Met grote regelmaat hoor ik van mensen in 
de kerk dat de dienst ze heeft geraakt, dat 
ze tot rust kwamen, zich getroost voelden. 
Toch zijn er ook overeenkomsten met 
die feestjes van vroeger. Ik noem er een: 
cadeaus geven. In de kerk gaan we ervan 
uit dat mensen een cadeau zijn voor 
elkaar. We zien elkaar als geschenken 
die God bij elkaar roept om zo te ervaren 
hoe ontzettend rijk we zijn. Wat de een 

niet heeft, heeft de ander in overvloed en 
daar kan hij of zij van uitdelen. Sommigen 
hebben ontzettend veel liefde, anderen 
lopen over van dienstbaarheid. Er zijn 
mensen die heel handig zijn en klusjes 
voor anderen iksen. Iemand anders kan 
goed luisteren of de dingen treffend 
zeggen. We zeggen dan in de kerk: we zijn 
net een lichaam. De hand kan niet zonder 
de voet en het oor niet zonder het oog. 
Soms droom ik dat de kerk altijd zo is en 
de wereld daar omheen een beetje zoals 
de kerk wordt. Dat bidden we ook elke 
zondag in de Emmaüskerk. We zeggen 
dan: ‘Laat uw Koninkrijk, laat uw nieuwe 
wereld komen, God! Geef dat we hier op 
de aarde iets van de hemel zien.’ 

Ik heb trouwens het idee dat dit in het 
Soesterkwartier ook gebeurt. Er zijn 
zoveel mooie sociale initiatieven! Als 
kerk proberen we daar zoveel mogelijk 
bij aan te sluiten. We hebben het Leger 
des Heils gevraagd om een Bij Bosshardt 

Kom je ook in mijn jeugddienst?

Swing is een bijeenkomst voor tieners. Elke 
2e zondag van de maand komt de “Swing” 
bij elkaar in een eigen dienst, waarin zij 
leren over alles wat hen bezig houdt in 
combinatie met de Bijbel en de kerk. Ellen 
Woudenberg (49 jaar) geeft samen met 
Claudia van Norden en Marten Slofstra 
leiding aan deze mooie club. Na een van 
de bijeenkomsten, waarin de jongeren 

werken aan een jeugddienst, gaat Ellen in 
gesprek met haar dochter Jarina (16 jaar) 
die eveneens deel uitmaakt van de Swing.
“Hoe vond je het vanmorgen in de kerk?”, 
zo begint het gesprek. “Ik vond het leuk bij 
de Swinggroep. We hebben gepraat over 
keuzes maken, samen met de dominee.” 
(Paul van der Harst)

Hoe hebben jullie dat gedaan?
“We mochten allemaal een plaatje kiezen 
dat we vonden passen bij een keuze die 
we hebben gemaakt of binnenkort moeten 
maken.” 

Welk plaatje heb jij dan gekozen en waarom? 
“Ik heb een plaatje gekozen met daarop 
allerlei boeken. Omdat ik op dit moment op 
school veel keuzes moet maken omdat ik in 
het examenjaar zit. Ik herkende mezelf in 

de man op het plaatje. Juist omdat ik op dit 
moment veel onderzoek moet doen om tot 
een goed onderbouwde keuze te komen.”

Als Ellen vraagt of ze iets kan met wat er 
besproken is, is haar antwoord: “Nee, het is 
niet dat ik er nu op dit moment veel mee kan, 
maar het is ijn om het er met anderen over 
te hebben.”

“Wil je nog iets anders zeggen over de 

Swing?”, vraagt Ellen tot slot aan haar 
dochter. “Ja, ik hoop dat we met de dingen 
die we vandaag besproken hebben een heel 
mooie dienst kunnen maken.”

Jeugddienst 19 februari 2017 10:00 uur 

Mehret (55 jaar), moeder van 2 kinderen 
komt al jaren bijna elke week in de 
Emmaüskerk. “Mijn achtergrond is 
katholiek” vertelt Mehret, “maar in de 
Emmaüskerk voelde ik mij meteen thuis.” 
Als ik haar vraag welke dienst ze echt 
bijzonder vond, is haar antwoord helder: 
“Elke zondag vind ik bijzonder. Dat de 
dominees wisselen vind ik ijn, daar leer 
ik heel veel van. En zingen met zoveel 
mensen in de kerk vind ik heerlijk. Ik ben 
dol op die dingen. Ik ben heel gelukkig 
met mijn thuis en mijn gezin, maar in de 
kerk vind ik innerlijke rust. Daar probeer 
ik mijn zorgen los te laten. Ik heb in de 
kerk echt een moment voor mezelf.” Als 
ik nog eens terugkom op mijn vraag naar 
een bijzondere viering noemt Mehret; “De 
Soos. Ik ben daar gastvrouw. We zingen er, 
we lezen en spelen spelletjes. Als je ziet 
hoe blij de (oudere) mensen daar zijn, kan 
ik niets anders hopen dan dat mag blijven 
bestaan.”

“Voor mij voelt het als en feestje, aan tafel 
met God” 
Mandi (30 jaar): “Ik kan me goed mijn 
eerste dienst van Schrift en Tafel 
herinneren. Ongedoopt, pas net te gast 
in deze kerk en toch was ik welkom aan 
tafel. Dat kende ik niet. Ik vind het ijn zo 
dicht bij elkaar te zijn met alle andere 
gemeenteleden, zo voel ik me dichter bij 
God. Voor mij voelt het als een feestje, 
aan tafel met God.”

“Wij vinden het echt super deze vieringen”
Twee keer per jaar gaan Jaap en Jannie 
Veldhoen met hun kleinkinderen naar de 
Peuterkleuterviering. “Het is telkens weer 
een groot feest voor hen en voor ons!!! 
Want de kerk is mooi versierd, er zijn 
veel andere kinderen en er is muziek. Het 
paas- of kerstverhaal wordt voor kleine 
kinderen begrijpelijk en mooi verbeeld. 
Het is een kennismaking met geloven 
en kerk. Veel kinderen weten niets over 
God of over de kerk, dus ook niet wat 
Kerst en Pasen betekenen. Deze prachtig 
vormgegeven vieringen zijn een mooi 
aanbod. Het is ook een stukje christelijke 
cultuur dat ze op deze feestelijke manier 
aangeboden wordt.”

“In de kerk vindt Mehret 
innerlijke rust” 

te beginnen in ons kerkgebouw. We vragen 
het wijkteam om namen van mensen die 
we inancieel of anderszins kunnen helpen! 
Elke maand organiseren we een maaltijd 
voor mensen uit de buurt en elke vrijdag is 
er een knutselavond voor kinderen. Laten 
we al dat moois vieren, elke week weer, 
want het feest moet doorgaan en iedereen 
moet meedoen!

Ik heb weleens gehoord dat in sommige 
regio’s in het land het gebruikelijk is dat 
mensen op een feestje een cadeau of geld 
geven ter waarde van wat ze denken te 
gebruiken die avond. Eerst vond ik die 

gedachte heel raar, maar later ben ik gaan 
inzien dat die manier van denken je wel 
helpt om je te realiseren wat het allemaal 
kost om iets te vieren. Sindsdien geef ik 
meer. Eerst voor de kosten en daarna uit 
dankbaarheid dat mensen een feestje 
geven. Als u wilt dat het feest doorgaat voor 
u, geef dan alstublieft wat nodig is. Eerst 
uzelf, dan ook geld - als u dat heeft - en 
misschien ook nog iets extra’s voor mensen 
die het geld niet hebben. Zo zorgen we er 
samen voor dat het feest blijft voor iedereen. 
Dan ligt er tenminste iedere zondagochtend 
een kaartje op de deurmat: ‘Het is weer de 
eerste dag van de week! Kom jij ook?’

Huurinkomsten

Actie Kerkbalans / Collecten

Overige

€ 41.000

€ 15.000

€ 2.000

€ 59.000

Lasten kerkgebouw

Pastoraat

Lasten kerkdiensten

Afdracht aan de PGA/PKN

€ 58.500

€ 55.500

Inkomsten Uitgaven

€ 5.000



Kerkelijk Bureau:
Noordewierweg 131
3812 DD Amersfoort

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

Emmaüskerk
www.emmauskerk-amersfoort.nl

Vormgeving: Kerkbalans
Productie: Ronald-Jan de Bruin
Drukker: Multi Media Concepts
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Wat gebeurt er eigenlijk 
met uw bijdrage?

Een belangrijk deel is bestemd voor 
personele kosten. Het belangrijkste deel 
daarvan betreft het pastorale werk in en 
om de Emmaüskerk: onze predikant en de 
gast-predikanten. Maar ook de organist 
krijgt een vergoeding.

Een andere belangrijke post vormen de 
kosten van het gebruik van het kerkgebouw. 
Het gebouw moet onderhouden worden en 
dat is vaak een kostbare aangelegenheid. 
Volgend jaar moet bijvoorbeeld 
onvoorzien de elektrische bedrading 
van de middenzaal vervangen worden. 
Daarnaast zijn er de kosten voor energie 
(ca € 15.000,= per jaar). Een deel hiervan 
wordt gedekt door de huurinkomsten, maar 
wist u dat er op een zondagochtend in het 
najaar 12m3 gas per uur verstookt wordt?

Kortgezegd: met uw bijdrage zorgt u ervoor 
dat de kerk haar werk in de wijk kan blijven 
doen. En elke euro die er over blijft nadat 
de vaste lasten zijn betaald, kan worden 
gestoken in het verder ontwikkelen van de 
activiteiten van onze wijkgemeente!

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


