
Geef voor je kerk



De begroting voor 2018 kent een tweetal grote wijzigingen ten 

opzichte van de begroting van de afgelopen jaren. Ten eerste 

is er een forse besparing gerealiseerd door de wijziging van de 

predikantsformatie. In november 2017 is ds. Rein van der Zwan voor 

40% en ds. Berend Borger voor 20% beroepen door wijkgemeente 

Emmaüskerk. Dit betekent dat zij respectievelijk nog voor 60% 

en 40% werkzaam zijn voor onze wijkgemeente. Voor De Bron 

betekent dit dat er nu nog 1,0 in plaats van 1,6 predikant betaald 

hoeft te worden. De tweede grote wijziging is een forse verlaging 
van de rente-inkomsten. Bij de fusie van de wijkgemeentes De 

Open Hof en de Opstandingskerk is afgesproken dat De Bron een 

rentevergoeding kreeg (tot uiterlijk eind 2018) over de het bedrag 

dat resteert uit de verkoop van de Opstandingskerk. Dit mede om 

de ‘ruime’ predikantsformatie die ontstond door de fusie te kunnen 

bekostigen. Deze extra rentevergoeding is nu komen te vervallen.

Per saldo resulteert dit in een begroting die nog net in evenwicht 

is. We zien het ledental jaarlijks teruglopen en merken dat dit ook 

steeds weer forse financiële consequenties heeft. Vooral omdat 
juist de oudere gemeenteleden die ons ontvallen een belangrijk 

financieel aandeel leveren. Daarom doen  we een oproep aan u 
allen om ruimhartig bij te dragen! We hopen dat ieder gemeentelid 

eenzelfde toezegging doet als verleden jaar en - als het mogelijk 

is - de toezegging nog iets verhoogt zodat we de begroting 

daadwerkelijk sluitend krijgen.

Geef voor je kerk! Toelichting op de begroting

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar 

eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van 

een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht 

en steun nodig hebben strekken wij onze handen naar hen uit. De 

kerk en voor ons in het bijzonder De Bron is de plek waar God zich 

aan ons verbindt en, door ons, aan de stad en wereld waarin wij 

leven.

We vierden dit jaar het eerste lustrum, wijkgemeente De Bron 

bestaat 5 jaar! Een goed moment om terug te kijken, te evalueren 

waar we staan en vooral ook om na te denken over waar we naar toe 

willen. Er is veel om dankbaar voor te zijn, we kunnen concluderen 

dat er veel goed werk verricht wordt. Niet alleen binnen de 

kerkmuren maar ook steeds meer in de wijk en de stad is De Bron 

present en van waarde. 

Bijzonder was ook de reis die ‘de  4 meiden’ afgelopen zomer 

maakten naar Rwanda. Een jaar lang hebben zij allerhande 

acties georganiseerd om geld in te zamelen. Gesteund door de 

gemeenteleden van De Bron konden zij deze reis maken. Ze 

bezochten de organisatie Mwana Ukundwa. Bij de bezoeken aan 

de locaties zagen zij wat voor mooi werk deze organisatie doet. Zij 

zorgen dat weeskinderen een normale jeugd kunnen hebben door ze 

bij pleeggezinnen te plaatsen. Op deze manier kunnen de kinderen 

een gelukkige jeugd hebben en binnen een gezin opgroeien. Niet 

alleen het weeskind wordt geholpen, ook de andere kinderen 

binnen het pleeggezin krijgen de kans om een vakopleiding te 

doen. Ieder kind is immers een ‘Geliefd kind’ (letterlijke betekenis 

van Mwana Ukundwa). Het werd een bijzondere ervaring voor de 

deelnemers:  ‘dat een reis naar een land zoals Rwanda veel impact 

kan hebben hadden we van tevoren al bedacht, maar dat het zoveel 

indruk zou maken…’

We weten ons verbonden met de stad en de wereld waarin we 

leven. Kijkend naar de toekomst zoeken we de samenwerking. 

Samenwerking in de wijk waar het gaat om o.a. welzijnswerk, 

samenwerking met de scholen en verzorgingshuizen maar 

ook samenwerking met andere kerken. Heel concreet is de 

samenwerking tussen de Emmaüskerk, Fonteinkerk, De Hoeksteen 

en De Bron. We willen elkaar versterken en aanvullen, activiteiten 

mogelijk  maken waar we dat als individuele kerken niet meer 

kunnen. Zo hopen we  nieuwe vormen van kerkzijn te ontdekken 

en efficiënter om te kunnen gaan met de beschikbare tijd van het 
‘predikantenteam’ van deze 4 kerken.

Door deze samenwerking konden we de predikantsformatie van 

onze wijkgemeente recent omlaag brengen van 1,6 naar 1,0 (fte). 
Dit is positief voor het financiële plaatje van De Bron, maar vraagt 
tegelijkertijd wel om keuzes omdat onze predikanten minder tijd 

beschikbaar hebben voor onze wijkgemeente. Het geld dat u geeft 
aan Kerkbalans is een investering in die keuzes. Een investering in 

de kerk van nu én in de kerk van morgen. Een investering in uzelf en 

in de generaties die nog komen. Het onderstreept het belang van 

Kerkbalans, uw bijdrage is hard nodig. 

Kerkbalans

Verhuur gebouwen

Collecten en giften
Overige inkomsten

€ 89.250

€ 27.724

€ 26.000

Eredienst en pastoraat

Lasten gebouwen en energiekosten

Salaris en vergoedingen

Overige lasten en afdracht aan PGA/PKN

€ 121.500

€ 37.750

€ 6.010

Inkomsten Uitgaven

€ 13.700

Begroting De Bron

€ 35.970

€ 178.960 € 178.944

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
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Amersfoort
GemeenteProtestantse

Kerkelijk Bureau:

Noordewierweg 131

3812 DD Amersfoort

Tel. 033-4610441

protgemafoort@solcon.nl

www.pkn-amersfoort.nl

De Bron

www.debronamersfoort.nl

Productie: Ronald-Jan de Bruin

Drukker: Multi Media Concepts

Bekijk alle activiteiten op pkn-amersfoort.nl


