
Amersfoort, januari 2018 

 

 

Geef voor je stad! 

 

 

Beste jongere, 

 

Ook in 2018 wil de Nieuwe Kerk er voor jou zijn. 

 

Het thema voor 2018 is: Geef voor je stad!  

 

Geven doen we in de kerk al jaren op een heel natuurlijke manier: door er voor elkaar te 

zijn. Of door onze tijd te besteden aan de kerkdiensten en de activiteiten daaromheen. 

De diaconie geeft geld aan mensen die het bijzonder nodig hebben vanwege ziekte of 

andere vervelende omstandigheden. We geven geld aan de kerk, voor het onderhoud of 

de mensen die er werken en alle dingen die we met elkaar doen, want dat is best veel. 

 

Behalve de wekelijkse kerkdienst hebben we de bekende zomer- en kerstmarkt. We 

organiseren gemeentekringen waarin we samen uit de Bijbel lezen. En heel bekend is de 

Kerstnachtdienst. Voor jongeren is er de jeugdclub Rock Solid Friends, de knutselclub en 

ook Sinterklaas is pas weer langs geweest. Zo is de kerk een open huis voor alle mensen 

in de wijk, een gemeenschap waarin we om elkaar geven, elkaar steunen en samen leuke 

dingen doen. 

 

Al die activiteiten moeten we als kerk zelf betalen. We krijgen geen geld van de overheid 

en ontvangen geen geld uit toegangskaartjes ofzo. We vinden dat iedereen moet kunnen 

meedoen, zonder daar apart voor te hoeven betalen.  

 

Toch is het nodig voor onze gebouwen te betalen, koffie en thee te schenken, 

verwarmingen te laten gloeien en moeten we de salarissen betalen van diverse mensen 

die werken bij de kerk. Dat is voor de Amersfoortse kerken samen al meer dan een 

miljoen euro per jaar! 

 

Daarom vragen we van iedereen die weleens in de kerk komt of aan de activiteiten 

meedoet elk jaar in januari een bijdrage. Dat noemen we de actie Kerkbalans. Ook jou 

vragen we om voor dit jaar te kijken wat je aan de Nieuwe Kerk wilt geven. In de 

bijgesloten folder lees je wat we in onze kerk belangrijk vinden. 

 

Ook al heb je geen vast inkomen of ben je nog student, elke bijdrage is welkom. De 

afgelopen jaren hebben ons geleerd dat bijna iedereen wel iets geeft. Natuurlijk mag je 

het toegezegde bedrag in termijnen betalen of op het moment dat jou het beste uitkomt. 

We vinden het wel fijn om van te voren te weten waarop we kunnen rekenen en vragen 

je daarom het bijgaande formulier in te vullen. Het wordt binnenkort bij je opgehaald. 

 

We rekenen erop dat jij ook wilt helpen door te geven! 

 

Met een vriendelijke groet, 

De Kerkrentmeesters van de Nieuwe Kerk, 

 

Floris van der Bijl 

Pascal Looij 

Gerjan Pranger 

Pauline Promes 

Gert-Jan Trouborst 


