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Mijn kerk verbindt!

De Sint Joriskerk in het hart van Amersfoort is niet te missen. Tal van activiteiten worden er in 
het monumentale gebouw georganiseerd, maar op zondag wordt de kerk vooral gebruikt voor zijn 
oorspronkelijke doel. Al ruim zeven eeuwen komt de veelkleurige wijkgemeente er week na week 
samen om te bidden, te zingen, Gods Woord te horen en elkaar te ontmoeten.

Ds. W. J. Dekker (49) is predikant van 
de Hervormde wijkgemeente rond de 
Sint Joriskerk. Een van de mooie dingen 
vindt hij dat de kerk allerlei soorten 
mensen verbindt. Oud en jong bezoeken 
de zondagse diensten. De leden hebben 
heel diverse achtergronden, volgden 
de meest uiteenlopende opleidingen 
en hebben allerlei verschillende banen. 
Ondanks die diversiteit is er veel wat 
mensen aan de wijkgemeente verbindt, 
zegt ds. Dekker. „Nieuwkomers kiezen 
vaak voor deze wijkgemeente vanwege 
het monumentale kerkgebouw, de 
‘kleur’ van de gemeente, de invulling 
en rust van de eredienst of vanwege het 
jeugdwerk.” 

Het is met het oog op deze 
veelkleurigheid dat de kerkenraad al 
jaren inzet op de wijkgemeente als 
gemeenschap. „Het is ons verlangen 

dat de onderlinge verbondenheid wordt 
versterkt en verdiept”, zegt de predikant. 
„Daarom zijn we dit jaar gestart met 
het vormen van wijkkringen overal in 
de stad. Gemeenteleden die bij elkaar 
in de buurt wonen, zoeken elkaar op 
voor ontmoeting en gesprek. We hopen 
dat we groeien in deze verbondenheid, 
samen bij Een. Zo nu en dan praten we 
na aloop van de dienst in groepen door 
over de preek.”

Inspirerend

De inzet op verbondenheid is geen doel 
op zich, aldus ds. Dekker. „De eenheid 
van de gemeente komt haar getuigenis 
ten goede. Onze wijkgemeente staat in 
het hart van onze mooie stad. Behalve 
met elkaar weten we ons ook verbonden 
met Amersfoort en zoeken we naar 
mogelijkheden verbindingen te leggen 
met de mensen in de binnenstad.”

De kerk verbindt, zegt ook Jessica 
Verhoeven (20). Afgelopen jaar deed ze 
in de Sint Joriskerk belijdenis van haar 
geloof. Ze waardeert de diversiteit van 
de gemeente. „De leden komen uit de 
meest uiteenlopende milieus. Ze zijn 
in Nederland geboren of heel ergens 
anders, hebben wel of geen hoedje 
op, dragen een rok of spijkerbroek. De 
jonge kinderen gaan naar de Bijbelklas. 
De oudsten die niet meer naar de kerk 
kunnen komen, beleven de dienst thuis 
via de kerkradio. Allen ontmoeten elkaar 
in Jezus’ naam.”

Geloven zonder naar de kerk te 
gaan, kan Jessica zich maar moeilijk 
voorstellen. „Ik ga naar Gods huis om 
meer over Hem te leren en om andere 
gelovigen te ontmoeten. Dat laatste 
kan echt niet in je eentje thuis.” Behalve 
zondags zoekt Jessica ook doordeweeks 

“Ik ben niet eens lid van de kerk!” 

Veel diaconaal werk gebeurt achter de schermen, 
weet diaken Johan van Egdom (30). Volgens hem 
is het een misverstand om te denken dat de kerk 
er uitsluitend is voor de leden. „Wij zijn er voor 
iedereen die bij ons aanklopt met een hulpvraag. 
Soms helpen we mensen door hen te wijzen op een 
overheidsregeling.”

Ook geeft de diaconie mensen weleens 
een steuntje in de rug zonder dat ze erom 
vragen. Van Egdom wijst op de actie 
Vakantiegeld Delen. Alle wijkgemeenten van 
de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) 
werken hieraan mee door Amersfoorters op 
te roepen een deel van hun vakantiegeld 
over te maken aan de PGA. Dit geld bezorgt 
de diaconie vervolgens bij mensen die 
minder hebben te besteden. Zo kunnen ook 
zij op vakantie.

„Ik bracht afgelopen jaar iemand een 
envelop met geld”, zegt Van Egdom. „De 
persoon was blij verrast, vond het bijzonder 
om als onkerkelijke geld van de kerk te 
krijgen. De persoon was zo bescheiden door 
te zeggen dat anderen het geld nóg beter 
konden gebruiken. Ik wist echter dat het 
huishouden van enkele tientjes per week 
moest rondkomen. „Ik kan nu ook een paar 
leuke uitjes maken”, zei degene toen ik 
wegging. Daar doe je het voor.”
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andere christenen op.

„Ik ben lid van Joris Jongeren kringen, Met 
zo’n 45 jongeren tussen de 20 en 30 jaar 
komen we in groepen bij elkaar. We eten 
gezamenlijk, bestuderen de Bijbel en doen 
spelletjes.” Jessica heeft in de gemeente niet 
alleen contact met haar leeftijdsgenoten. 
Toen ze nog op tienerclub Ichthus zat, 
bezocht ze de oudsten rond de kerstdagen. 
Anderen ontmoet ze op haar wijkkring in 
Leusden en tijdens preekbesprekingen. „Ik 
ben blij dat ik daar naartoe kan en niet 
meer naar een apart tienerprogramma 
hoef. De laatste keer ging de bespreking 
over verbinding en eenheid in de gemeente. 
Erg inspirerend.”

Rollator

Teus (73) en Marry (69) Lam sloten zich 
in 1970 aan bij de Sint Joriskerk. „De kerk 
verbindt mij met God”, zegt Marry. „Dat is 
voor mij het belangrijkst. In de kerk naar 
Gods Woord luisteren, is heel anders dan 
thuis je Bijbel lezen. Ook het zingen is voor 
mij essentieel en niet te vergeten het gebed 
met en voor elkaar.” Teus valt zijn vrouw 
bij. „Geloven kun je moeilijk in je eentje.” 
De verbinding met de gemeente vinden 

beiden ook relevant. Er is volgens hen 
veel saamhorigheid. „De leden staan voor 
elkaar klaar”, zegt Teus. „Voor mensen die 
op anderen zijn aangewezen organiseert 
de diaconie vervoer, zodat ook zij naar de 
kerk kunnen komen. Naast andere zaken 
die worden georganiseerd, gebeurt er ook 
veel spontaan. Mensen brengen elkaar 
een bezoekje bij ziekte of tegenslag, doen 
boodschappen voor anderen die dat niet 
meer kunnen. En als iemand gaat verhuizen, 
is er altijd wel een groepje dat de helpende 
hand biedt.”

Marry is al meer dan 40 jaar betrokken bij 
vrouwenvereniging ”Bidt en werkt”. Zo’n 35 
vrouwen komen om de week samen voor 
Bijbelstudie. „Het jongste lid is rond de 40 
en de oudste is de 90 gepasseerd”, zegt 
Marry, die decennialang voorzitter was. 
Beiden zijn al tientallen jaren lid van een 
Bijbelkring, die sinds enige tijd bij hen thuis 
wordt gehouden. Met het verstrijken der 
jaren steeg ook de gemiddelde leeftijd. 

„Van de ongeveer veertien leden zijn wij 
het jongst”, zegt Marry. „Enkelen wonen in 
woonzorgcentrum Nijenstede en vinden 
het heerlijk om zo dichtbij huis naar een 
Bijbelkring kunnen. Sommigen komen 
lopend met hun rollator.”

Actie Kerkbalans

Huurinkomsten

Collecten en giften

Overige inkomsten

€ 130.750

€ 33.000

€ 31.500

Eredienst en pastoraat,

inclusief gebruik Joriskerk

Wijkgebouw Filalethes

Onkosten en wijkactiviteiten

Overige lasten en afdrachten

€ 140.000

€ 33.500

Inkomsten Uitgaven

€ 7.000

€ 11.500

€ 26.250

Begroting 2017 Sint Joriskerk

‘Mijn kerk verbindt’ is het thema van 
de actie Kerkbalans 2017. In een 
tijd van kerkverlating, mogen we 
ons als wijkgemeente rondom de St 
Joriskerk door God gezegend weten: 
de wijkgemeente groeit en ook de 
activiteiten nemen toe. En dat alles in 
het hart van onze mooie stad, vanuit 
een eeuwenoud kerkgebouw en een 
gerenoveerd Filalethes. 

Als lid van de wijkgemeente ben je 
verbonden met de wijkgemeente. Een 
verbondenheid die verankerd  ligt in 
de verbinding met het Hoofd van de 
Kerk, Jezus Christus. Die verbondenheid 
komt tot uitdrukking in het samen 
gemeente zijn en het deelnemen aan de 
activiteiten van de wijkgemeente. Maar, 
diezelfde verbondenheid vraagt ook 
om uw inanciële bijdrage voor al deze 
activiteiten. Een (inanciële) bijdrage 
uit dankbaarheid voor de zegeningen 
die we van God ontvangen. Vanuit die 
dankbaarheid erkennen we ook de 
noodzaak dat het evangelie moet blijven 
klinken in het hart van onze stad!

In deze folder treft u de begroting van 
2017 van onze  wijkgemeente. Veel 
kosten kennen een vast karakter en 
moeten jaarlijks worden opgebracht. 
Hoe meer we aan bijdragen ontvangen, 
hoe meer ruimte er ook ontstaat voor 
het afbetalen van de inanciering voor 
de verbouwing van Filalethes en eigen 
activiteiten. Wat is de kerk u waard? 
Mogen we ook dit jaar op u rekenen? 
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Wat is Actie Kerkbalans?

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

Voordat zondags en doordeweeks de 
deuren van de Sint Joriskerk en Filalethes 
openzwaaien, heeft de (hulp)koster 
of beheerder doorgaans al de nodige 
voorbereidingen getroffen. Waarschijnlijk 
heeft hij de verwarming aangezet en de 
verlichting ingeschakeld. Mogelijk staat 
ook de kofiepot te pruttelen en warmt de 
waterkoker op, zodat er straks heerlijke 
thee kan worden geschonken. Kortom, het 
gebruikmaken van kerk en wijkgebouw is 
niet gratis. En dan hebben we het nog niet 
eens over de vaste lasten, zoals onderhoud 
en energie.

Catechisatie, jongerenwerk, 
vakantiebijbelweek; ook dat kost geld. 
Zonder de steun van de wijkgemeente 
zouden deze activiteiten niet mogelijk 
zijn. Daarnaast inanciert de wijkgemeente 
Sint Joriskerk missionaire en pastorale 
projecten. Denk slechts aan het werk 
van Leendert en Nelleke Wolters in 
Praag. Verder zijn wij onderdeel van 
de Protestantse Kerk in Nederland en 
de Protestantse Gemeente Amersfoort. 
Aan algemene kosten die zij –ook in ons 
belang maken– dragen wij graag een 
steentje bij.

Om het grootste deel van de kosten te 
kunnen betalen, doet de wijkgemeente 
mee met de Actie Kerkbalans. Dat is 
een gezamenlijke jaarlijkse actie van 
verschillende kerken. 


