
Geef voor je stad

Jongeren aan het auto’s wassen voor hun reis naar Roemenie. Geven met je handen.



Het Evangelie is voor iedereen! Dat willen we graag uitdragen. 

Daarom organiseert de Brug ieder jaar een Alpha cursus, over 

de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof, waarbij volop 

ruimte is voor vragen en twijfels. Dit najaar was er een Youth Alpha 

voor jongeren en in de Amerhorst een Alpha Senioren. We hopen 

dat steeds meer mensen Jezus leren kennen.

Dat is ook het verlangen van de Buurtkerk, een nieuwe vorm van 

gemeente zijn, waar een aantal gemeenteleden bij betrokken is. 

Een gemeenschap van en voor mensen in de wijk, die om de week 

samenkomt voor een samenkomst waarin ieder zijn of haar verhaal 

kwijt kan.

Geef voor je stad. Dat doe je omdat je de stad belangrijk vindt. 

Omdat je geeft óm de stad. Als Brug zijn we, samen met vele andere 
gemeenten, kerk in onze stad. Omdat we geloven dat de stad een 

open kerk nodig heeft: een plaats waar mensen omzien naar elkaar, 
waar voor mensen wordt gezorgd, waar mensen geïnspireerd 

worden door Gods Geest om zorg te dragen voor de stad waar ze in 

wonen, leven en geloven.

Geef voor je stad is geven óm je stad

Kerkbalans

Verhuur gebouwen

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

Wie geeft doet dat niet zomaar. Je geeft met een reden, een doel. In 
onze gemeente wordt veel gegeven. In tijd en aandacht, in gebed, 
in geld. We geloven dat God mensen aan elkaar geeft om naar 
elkaar om te zien, daarom geven we liefde en aandacht en geld 

aan de diaconie. We weten dat God luistert als we bidden, daarom 

bidden we voor de gemeente én voor onze stad. We willen elkaar 

als gemeente ontmoeten in een warm gebouw, daarom geven we 

geld voor onderhoud en energie. 

Als kerk in Amersfoort geloven we dat we er niet zijn voor onszelf, 

de mensen die we op zondag ontmoeten, maar dat we er óók zijn 
voor de stad. We voelen ons betrokken bij de wijk waarin De Brug 

staat. Veel van onze gemeenteleden wonen in die wijk, maar de 

Brug is ook op andere manieren aan de wijk verbonden.

Een paar inspirerende voorbeelden:

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

Kerkbalans

Verhuur gebouwen

Collecten en giften

€ 127.000

€ 23.700

€ 39.800

Eredienst en pastoraat

Lasten kerkgebouw

Salaris en vergoeding beheerder/organisten

Beheer/administratie, incl. kerkelijk bureau

Overige lasten en afdracht aan PGA/PKN

€ 170.000

€ 55.000

€ 34.300

Inkomsten Uitgaven

Begroting De Brug

€ 51.000

€ 259.300 € 259.300

Al sinds de Brug er is in de wijk Randenbroek-Schuilenburg is de 

diaconie er om vanuit de gemeente om te zien naar wie zorgen en 

nood heeft. Financiële noden, zoals schulden en tekorten, maar 
ook andere noden als sociaal isolement, psychische problemen of 

mantelzorg.

De kerk wil zorgen voor wie op haar pad komt en biedt, vaak zonder 

dat iemand het in de gaten heeft, praktische hulp zodat mensen 
weer op weg worden geholpen. Daarnaast zet de diaconie zich in 

voor de voedselbank, zamelt kleding in en maakt door de actie 

‘vakantiegeld delen’ vakantiedagen mogelijk voor wie daar anders 

geen geld voor heeft.

Diaconie

Naar buiten

De Brug wil er zijn voor de stad, maar dat kan niet zonder uw 

steun. Ook komend jaar willen we onze predikanten, jeugdwerker 

en beheerder kunnen betalen en ons gebouw onderhouden en 

verwarmen.

In de begroting 2018 ziet u dat inkomsten en uitgaven gelijk zijn 
begroot. Maar de inkomsten staan wel onder druk, zowel de actie 

Kerkbalans als de verhuur. Door een actief verhuurbeleid proberen 

we die inkomsten te verhogen, maar we hebben uw bijdrage 

dringend nodig. 

Daarom willen we u aanmoedigen om - als dat kan - meer te geven, 

zodat het werk in de Brug kan doorgaan. Als iedereen zijn/haar 

bijdrage verhoogt met €25 zou dit een geweldige impuls geven. 
Ook als u afgelopen jaren niet heeft bijgedragen, wilt u dan zo’n 
bijdrage overwegen? De wijkgemeente maakt voor elk lid kosten, 

ongeveer €40 per huishouden per jaar. Wanneer u deze kosten voor 
uw rekening neemt, kunnen we andere inkomsten voor andere 

dingen gebruiken.

We hopen dat we nog vele jaren als Brug van betekenis kunnen 

zijn door het vele werk dat in de Brug gebeurt. De dienst op 

zondagmorgen, de rode loper op zondagmiddag, de Alphacursus 

door de week. Daarom vragen we vrijmoedig: Geef aan de Brug. Uw 
gift is meer dan een gift aan onze gemeente: het is geven voor de 
mensen om u heen, geven voor de stad.

Geef voor je kerk

Op verschillende momenten in de week is de Brug open voor 

iedereen. Op de soms stille zondagmiddag gaat twee keer in 

de maand de rode loper uit en is wie dat maar wil van harte 

welkom bij Interval. Ontspannen ontmoeting bij een kop koffie 
en versgebakken taart, vaak met een leuke activiteit en goede 

gesprekken. 

Sinds een paar maanden is de Brug ook doordeweeks een open 

huis voor wie op adem wil komen. Een enthousiast team van 

de voormalige Heilige Geest Parochie heeft in de Brug een plek 
gevonden en zet als wijkherberg drie ochtenden in de week de 

deuren open.

Open huis

€ 17.800

€ 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 Brug

www.brugkerk.eu

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

Bekijk alle activiteiten op pkn-amersfoort.nl


