
Geef voor je kerk



We zijn een eigentijdse, veelkleurige, open protestantse 

geloofsgemeenschap waar mensen tot hun recht mogen komen: 

jong en oud, op zondag en door de week. We geloven dat we elkaar 

gegeven zijn om het leven te vieren en vreugde, zorgen en verdriet 

te delen. Zo kunnen we worden die we mogen zijn. In het voetspoor 

van Jezus Christus en tot eer van God.

De Hoeksteen, kerk dichtbij in Schothorst

Onze kerk staat middenin de wijk Schothorst.  Als een schip ligt het 

gebouw in het water. Een goede plek om even aan te meren. Een 

plek om geloof te zoeken. Een plek om geloof te delen. Om op te 

laden. Om elkaar te ontmoeten. Om rust te vinden. Op zondag en 

door de week.  

We zijn dankbaar voor alles wat er in de Hoeksteen gebeurt. Dat 

we een nieuwe predikant mochten beroepen, ds. Marieke den 

Braber, die inmiddels alweer anderhalf jaar aan de slag is in onze 

kerk. Dat we elke zondag samen mogen komen in de kerkdienst. 

Dat er ook door de week zoveel activiteiten zijn voor jong en oud. 

Van huiscatechese tot maaltijden, van vespers tot bijbelkringen. 

Van een soos voor tieners, tot eentje voor ouderen. Zo zijn er vele 

manieren om samen kerk te zijn en het geloof te beleven en te 

zoeken in de Hoeksteen. We zijn dankbaar dat ook afgelopen jaar 

mensen  weer de weg naar de kerk wisten te vinden. Soms waren ze 

wel lid maar al jaren niet geweest. Of ze stapten voor het eerst bij 

ons binnen.

Dat is mogelijk dankzij vele kerkleden zoals u, die naar draagkracht 

hun steentje bijdragen. Door praktisch de handen uit de mouwen 

te steken. En dankzij uw jaarlijkse financiële bijdrage aan de Actie 
Kerkbalans, de financiële basis van het kerkenwerk. 

Samen kerk zijn in Schothorst

Ons kerkgebouw ondergaat een metamorfose. We zijn blij dat er 

zo snel toestemming kwam van de gemeente om te gaan (ver-)

bouwen. Aan de buitenkant willen we laten zien dat wij een 

gastvrije open kerk zijn. Dat doen we letterlijk door onze ingang 

meer open en uitnodigend te maken. Afgelopen maanden is 

daaraan al hard gewerkt door een aannemer en gemeenteleden. 

Met vereende eigen krachten is inmiddels de Sooz-ruimte voor 

de jeugd al omgetoverd tot een gezellige, lichte plek. Aan de 

binnenkant komt er een multifunctionele ruimte bij. Tegelijk is het 

een flinke opknapbeurt, die na bijna 30 jaar intensief gebruik hard 
nodig is.

Koersplan en kerkdiensten

Er is onlangs ook een nieuw koersplan samengesteld. Daarin geven 

de verschillende geledingen van onze kerk aan waar zij komende 

vijf jaren concreet mee aan de slag gaan. Afgelopen jaar zijn we ook 

in met gemeenteleden in gesprek gegaan over de kerkdiensten op 

zondag. Stap voor stap werken we aan een invulling die bij deze tijd 

past en die jong en oud aanspreekt. We bewaren wat waardevol is 

uit de traditie van de kerk. Tegelijk laten we ons verrassen door de 

actualiteit en nieuwe communicatiemiddelen. 

Helpt u mee om kerk te zijn én te blijven

We zijn een gemeente die kerk in de wijk wil zijn. Dat zijn we in de 

wijk Schothorst waar ons gebouw staat. Maar ook van daarbuiten 

weten mensen ons te vinden. In de toekomst willen we graag kerk 

blijven. Een groep van mensen, die bij elkaar komen om het geloof 

te delen, naar elkaar te luisteren, met elkaar op te trekken, en door 

samen door het leven te gaan.

De Kerkbalans-bijdragen van gemeenteleden vormen de 

belangrijkste inkomstenbron van de Hoeksteen. Uw steun is 

dus onmisbaar! Want met uw kerkbalans-bijdrage maakt u het 

mogelijk dat we ook komend jaar weer samen kerk zijn in de 

Hoeksteen.

Kerkbalans
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Rente

Wijkactie
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Pastoraat

Onderhoudsdotatie gebouwen

Lasten kerkgebouw

Centrale beheerskosten PGA

Kerkrentmeestersquotum / solidariteitskas

Kosten wijkwerk

Vergoedingen

77%
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3%

Inkomsten Uitgaven

4%

Begroting De Hoeksteen

12%

€ 152.380 € 148.515

De Hoeksteen

Bij een periodieke gift aan De Hoeksteen belooft u om gedurende 
ten minste 5 jaar eenzelfde bedrag over te maken. Voordeel is 

dat De Hoeksteen voor langere tijd verzekerd is van die bijdrage. 

Voordeel voor u is dat de gift volledig aftrekbaar is bij de aangifte 
inkomstenbelasting, dus zonder rekening te houden met de fiscale 
drempelbedragen. Als u het belastingvoordeel dat dit oplevert bij 

uw bijdragebedrag optelt, dan leidt dat dus tot hogere inkomsten 

bij de kerk zonder dat dit u meer kost! De periodieke gift wordt 
vastgelegd in een overeenkomst. 

Doen? 

Neem dan contact op met de kerkrentmeesters en zij helpen u graag 

verder. Een periodieke gift is gewoon te combineren met elke vorm 
van betaling die u wilt: handmatig overschrijven, automatische 

(bijv. maandelijkse) overschrijving of incasso.

Periodieke gift Kerkbalans

Het kerkgebouw De Hoeksteen, gebouwd in 1988, is gesitueerd 

áchter het winkelcentrum Schothorst. Wie de weg er naartoe vraagt 

krijgt dan ook vaak te horen: “het is dat gebouw achter de Jumbo…..”. 

En ja, dat zit ons wel een beetje dwars, dat het gebouw wat 

verscholen ligt en dat je naar de entree even moet zoeken. Niet 

echt heel uitnodigend zeg maar, terwijl je dat als wijkgemeente 

nu juist wél wilt zijn! Want wij willen met het gebouw midden 

in de samenleving van de wijk staan: ‘huiskamer voor de wijk’, 

een trefpunt voor wijkgenoten die misschien maar zelden in 

een kerk komen. Daarom zijn we bezig met een verbouwing: wij 

willen de ‘beleving van buitenaf’ graag verbeteren. En tegelijk de 

voorzieningen binnen in het gebouw vernieuwen en uitbreiden. 

Niet wereldschokkend, die verbouwing, maar wel een grote 

verbetering in uitstraling én in gebruiksmogelijkheden.

Zo’n verbouwing kost geld. Verreweg het grootste deel van de kosten 

wordt gedekt uit een PGA-fonds, de wijkreserve en een subsidie. En 

de rest, zo’n € 20.000,  zullen we als kerkleden via spontane giften 
en acties bij  elkaar sprokkelen. Het zou daarom mooi zijn als u de 

Actie Kerkbalans dit jaar wat extra aandacht zou geven…

Verbouw kerkgebouw De Hoeksteen

2%

10%

7% 2%

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 Hoeksteen

hoeksteenamersfoort.nl

Productie: Ronald-Jan de Bruin

Drukker: Multi Media Concepts

Bekijk alle activiteiten op pkn-amersfoort.nl


