
Geef voor je stad

Het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar is ‘Geef voor je stad’ . U hebt 

inmiddels vast al hierboven de Koppelpoort herkend. Een karakteristiek 

beeld van de stad Amersfoort. Van deze stad maakt de Adventkerk deel 

uit en daar zijn we trots op! Dit hebben we weergegeven door middels 

212 foto’s de voorkant samen te stellen. Kunt u uzelf herkennen?



Het geld dat u geeft komt in handen van de kerkrentmeesters. Zij 
dragen zorg voor het financiële beheer van de Adventkerk en met 
het ontvangen geld kan de predikant, de activiteiten, onderhoud 
van het kerkgebouw en nog vele andere zaken bekostigd worden. 
Elk jaar is het mogelijk om binnen de vaste verwachte uitgaven 
net een ander accent te leggen in de begroting. De afgelopen jaren 
hebben bijvoorbeeld de activiteiten voor jeugdwerk en opbouw 
in de gemeente extra aandacht gehad. We danken u voor de 
middelen die we krijgen om Pitstop, Toppers, Follow Me, Follow Me 
Next te ondersteunen. Dat zal het komende jaar niet veranderen, 
maar binnen het thema ‘Geven voor je stad’ past een meer naar 
buitenziende blik. Dat willen we als Adventkerk ook graag financieel 
ondersteunen; het staat zelfs in ons beleidsplan 2015-2019.
Naast de al bestaande Open Maaltijd, Repaircafé en Adventtalent 
is afgelopen november 2017 gestart met de Open Kerkavond in de 
Adventkerk. Het is bedoeld voor gemeenteleden, voorbijgangers 
en wijkbewoners om gewoon even binnen te lopen en een 
moment apart te zetten voor het zoeken van de stilte en van 
Gods aanwezigheid. Deze nieuwe missionaire activiteit brengt 
extra kosten met zich mee door bijvoorbeeld het aanbieden van 
een drankje, het verwarmen van het kerkgebouw en nieuwe 
activiteitenborden die worden geplaatst om de zichtbaarheid in 
de wijk vergroten. Als Adventkerk willen graag een warm welkom 
zijn voor iedereen. Voor gemeenteleden, voor wijkbewoners, voor 
mensen uit de stad. Dus ‘geef voor je stad’. 

Erwin Stoffer

Geef voor je stad
Er gebeurt veel in de Adventkerk. In het kerkgebouw, aan de rand 
van de wijk Kruiskamp, maar ook op allerlei andere plekken. In 
de wijk, in de stad, en zelfs daarbuiten. Ouderlingen bezoeken 
gemeenteleden om met ze te spreken over het geloof. Kinderen 
en jongeren komen samen voor spel en sport en gezelligheid. Op 
zondagen – en soms ook op doordeweekse avonden – gaat de 
kerkzaal open: om Gods woord te horen, om te zingen, om te bidden, 
om stil te zijn. Diakenen gaan de wijk in en proberen mensen die dat 
nodig hebben een handje te helpen. Buurtbewoners en vrijwilligers 
uit de gemeente ontmoeten elkaar maandelijks bij de open 
maaltijd, om met elkaar te eten en elkaar te ontmoeten. Op allerlei 
plekken binnen en buiten de stad komen groepen gemeenteleden 
samen voor ontmoeting en Bijbelstudie. 

Of het nou op zondag is of doordeweeks: er gebeurt van alles 
in en rond de geloofsgemeenschap die de Adventkerk is. Dat is 
prachtig. Want de kerk moet een open plek zijn waar mensen 
elkaar ontmoeten. De kerk moet een levende plek zijn. Een plek van 
verbinding, van God en mensen.

De Adventkerk is – God zij dank – een levende kerk. Niet alleen op 
zondag, maar als het even kan op alle dagen van de week. En dan 
niet alleen voor kerkleden – de kerk is geen clubhuis. De kerk is er 
voor iedereen. Het evangelie van Jezus Christus is er voor iedereen. 
Jezus Christus, die ons liefheeft: dat is het hart van onze gemeente. 
Hij verbindt ons met elkaar, en met de mensen om ons heen.

Heel veel mensen zetten zich in voor de gemeente. De één heel 
zichtbaar, de ander in de luwte. Met elkaar proberen we een 
levende gemeente zijn.  Er gebeurt heel veel in de Adventkerk. En 
we willen heel graag dat dat zo blijft. Daarvoor is de inzet van heel 
veel mensen nodig. Daarvoor is gebed nodig. En daarvoor is geld 
nodig. De jaarlijkse Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze 
gemeente. Zonder uw bijdrage lukt het niet. Doet u weer mee? 

Nico de Fijter

Kerkbalans
Verhuur gebouwen
Collecten en giften
Overige inkomsten

€ 92.800

€ 41.414

€ 24.555

Eredienst en pastoraat
Kosten kerkgebouw
Onkosten wijkactiviteiten
Overige lasten en afdracht aan PGA/PKN

€ 152.500

€ 5.250

€ 1.400

Inkomsten Uitgaven

€ 44.500

Begroting Adventkerk

€ 45.577

€ 203.650 € 204.346

In het dagelijks leven komt het nogal eens voor dat we elkaar 
verhalen vertellen. We vertellen over dat wat we zelf of over dat 
wat anderen hebben meegemaakt. Je zou kunnen zeggen dat ons 
leven zelf een verhaal is. Bij sommigen kabbelt dat verhaal rustig 
voort, bij anderen neemt het heftige wendingen. Pastoraat zou 
je kunnen omschrijven als zorg voor dat verhaal. We luisteren 
naar het verhaal van een leven of het verhaal van een ingrijpend 
moment. Naast het kleine verhaal van ons aller leven is er het grote 
verhaal van de geschiedenis van God en mensen. Het bijzondere 
aan kerk en pastoraat is dat het kleine en het grote verhaal aan 
elkaar verbonden worden en met elkaar verweven raken. We weten 
ons met het kleine verhaal van ons leven door doop en avondmaal 
en kerkgang opgenomen in het grote verhaal waar de bijbel ons van 
vertelt.

Hendrik Mosterd

Zorg voor het verhaal

Zorg voor de kerk

Als Adventgemeente aanwezig zijn voor buurtbewoners en 
voorbijgangers doen we onder andere door het organiseren van 
de Open Maaltijd en door betrokkenheid van diakenen bij mensen 
in nood. Omzien naar onze naaste is een bijbelse opdracht, want 
christen hebben iets moois te delen; geloof, hoop en liefde!

Onze kerkzaal is een prachtige plek om mensen uit te nodigen en 
te ontmoeten. Een kerk wordt ook wel ‘Huis van gebed’ genoemd. 
De naam gebedshuis krijgt nog meer invulling doordat de kerkzaal 
regelmatig open is voor voorbijgangers, buurtbewoners én 
gemeenteleden. Het is mogelijk om voorbede te vragen, persoonlijk 
een gebed uit te spreken, een kaarsje te branden, je verhaal te delen 
of gewoon stil te zijn.

Op het moment dat dit artikeltje geschreven wordt, is de eerste 
‘Open Kerk’ avond net achter de rug. Een aantal gasten van de ‘Open 
Maaltijd’ kwamen een kijkje nemen en waren onder de indruk van 
de sfeer. Er was een mooi gesprek over diverse items in de zaal, zoals 
de afbeelding op de preekstoel, de paaskaars en de menora. Met een 
aantal mensen mocht gebeden worden. Heel bijzonder. Prachtig 
om op deze laagdrempelige manier gastvrij en van betekenis te 
mogen zijn. De Adventkerk: Een plek in de wijk waar Licht vanuit 
gaat. De kerk is open op woensdagavonden vanaf 19:30 uur, in de 
even kalenderweken. Om 20.00u is er een avondgebed. De koffie 
staat klaar, wees welkom!

‘Want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben Ik ook’ 

[Matheus 18:20]

Marieke Verkaik

Open Adventkerk

Kerkbalans
Verhuur gebouwen
Collecten en giften
Overige baten: waarvan € 79.000 uit 
reserves en € 103.000 overige baten

Predikanten / kerkelijk werkers
Kosten gebouwen
Kosten activiteiten
Beheer, PR, landelijke organen

€ 1.182.000

€ 288.000

€ 134.000

€ 588.000€ 1.232.000€ 554.000

€ 182.000

Inkomsten Uitgaven

€ 224.000

Begroting Protestantse Gemeente Amersfoort

€ 2.192.000 € 2.192.000

Kijk voor een toelichting op pkn-amersfoort.nl/kerkbalans



In onze bruisende stad Amersfoort wil de Protestantse Gemeente 
ook zichtbaar van betekenis zijn voor mensen die los staan 
van kerk en evangelie. Veel mensen zijn druk, druk met werk, 
gezin, hobby’s, shoppen. De Lutherse Kerk in de Langstraat 
is op zaterdag een oase van rust, stilte, bezinning, muziek en 
gesprek in de chaotische drukte van de stad. Samen met een 
team vrijwilligers werkt de stadsdominee van de PGA aan de 
verbinding tussen het rusteloos zoekende winkelende publiek en 
de bronnen van de christelijke traditie.

Maar niet alle mensen gaat het voor de wind in een welvarende 
stad. Sommigen leven op straat en zoeken hun heil in een 
van de inloophuizen. Vrijwilligers staan er klaar met koffie, 
tijd en aandacht. De straatpastor weet de thuislozen in hun 
zwerversbestaan op straat te vinden, leeft met hen mee, kent 

hun verhalen. En dan is er de diaconaal opbouwwerker. Zij weet 
wat er speelt in de stad, kent de kwetsbare groepen, heeft contact 
met de vele hulpinstanties, bijvoorbeeld de voedselbank, en kent 
de weg naar en in het gemeentehuis. Jaarlijks organiseert zij de 
actie Vakantiegeld delen, zodat gezinnen een week weg kunnen, 
die daar zelf het geld niet voor hebben.

De PGA in de stad wordt gedragen door veel vrijwilligers, 
samen met de straatpastor, de stadsdominee en de diaconaal 
opbouwwerker. Alles met steun van de Algemene Kerkenraad. 
Ook dit is PGA. Ook dit kost geld. Steun met de Actie Kerkbalans 
uw eigen wijkgemeente en doe er een schepje bovenop voor de 
presentie van het evangelie in ons dynamisch Amersfoort.

Harm Dane, voorzitter van de Algemene Kerkenraad.

Vakantiegeld Delen

Elk jaar is de opbrengst van Vakantiegeld 
een recordopbrengst. In 2017 was dat 
54.420,- euro. 141 ‘adressen’ kregen een 
bijdrage voor een vakantie of dagjes uit.
“Wat een verrassing was het, en 
dat het mij gegund wordt! Een gift, 
een mogelijkheid om er eens fijn 
tussenuit te gaan. Mijn eerste reactie 
was compleet ongeloof; bestaat dit 
nog? Doen mensen dit nog voor de 
medemens? We hebben met het geld 
heel veel kunnen doen: met z’n vieren 
zijn we voor het eerst wezen kamperen 
in de Ardennen en we hebben een groot 
opblaasbaar zwembad gekocht voor in 
de achtertuin.”

Kerst voor iedereen

Jaarlijks draagt de diaconie adressen 
voor van mensen die van een minimum 
inkomen rond moeten komen. In 2016 
waren dat 211 adressen. Kerst voor 
Iedereen is een actie die de gemeente 
Amersfoort organiseert en waaraan de 
diaconie ook financieel bijdraagt.

‘’Wij kunnen eigenlijk niets extra’s 
kopen met de feestdagen omdat mijn 
vader weinig verdient. Hij werkt wel 
maar hij verdient het minimum loon 
en daarvan kunnen we nauwelijks 
rondkomen. Super dat we nu een mooi 
pakket hebben gekregen met extra 
lekkere dingen.’’

SchuldHulpMaatje Amersfoort

Dit diaconale vrijwilligersproject 
maakt deel uit van de Vereniging 
SchuldHulpMaatje Nederland. De 
gekwalificeerde maatjes geven advies, 
steun en vooral een luisterend oor. 
Zij willen naaste zijn van mensen 
die te maken hebben met de harde 
werkelijkheid van (beginnende) 
schulden. In 2017 hebben 80 mensen 
zich aangemeld voor ondersteuning 
door een maatje. De diaconie van de PGA 
werkt in dit project samen met andere 
kerken, hulpverleningsorganisaties en 
de gemeente Amersfoort. De diaconie 
van de PGA draagt financieel bij om dit 
belangrijke werk mogelijk te maken.

Geef voor je stad

nsp i re
re

n
d

d
ic

h
tb

ij

Amersfoort
GemeenteProtestantse

Kerkelijk Bureau:
Noordewierweg 131
3812 DD Amersfoort
Tel. 033-4610441

protgemafoort@solcon.nl
www.pkn-amersfoort.nl

Adventkerk
www.adventkerk.nl

Productie: Ronald-Jan de Bruin
Drukker: Multi Media Concepts

Bekijk alle activiteiten op pkn-amersfoort.nl


