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Geacht gemeentelid, 

 

Hartelijk dank dat u als lid van De Hoeksteen onze wijkgemeente steunt, zowel met uw 
betrokkenheid als financieel. Mede dankzij U is deze kerk een plek van betekenis voor de stad 
en wijk. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen. Met uw financiële bijdrage aan Actie 
Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u dit jaar ook weer mee? 
 
 
Het centrale thema van Kerkbalans 2018 is: “Geef voor je kerk”. 
Bij deze brief treft u een folder én een toezeggingsformulier aan voor de Actie Kerkbalans 
2018. Het toezeggingsformulier wordt binnenkort weer bij u opgehaald, en wij hopen dat u er 
dan uw toezegging voor een financiële bijdrage 2018 op hebt ingevuld. Als referentie is de 
toezegging die u deed voor het afgelopen jaar vermeld, wij hopen natuurlijk dat u in staat bent 
om in 2018 een iets hogere bijdrage toe te zeggen. 

 

In de folder leest u meer over wijkgemeente De Hoeksteen én over de mensen erachter. 
Trouwens, ook via onze website www.hoeksteenamersfoort.nl houden we u graag op de 
hoogte van het reilen en zeilen binnen deze wijkgemeente van de Protestantse Gemeente 
Amersfoort. 

 

Kerk-zijn is meer dan bijeen komen op de zondagochtend. 

Wij willen nadrukkelijker de verbinding zoeken tussen de zondagse kerkdienst en wekelijkse 
activiteiten. We zetten ons in voor voedselbank en het inloophuis Schothorst, bestrijden stille 
armoede met onze giften en mensen die in het gedrang komen helpen we met onze gaven. 
Pastoraat en diaconaat draaien in onze wijkgemeente op volle toeren en we zijn blij met alle 
vrijwilligers die hun talenten willen inzetten om een bijdrage te leveren aan het werk in en 
buiten de wijkgemeente. De kerk kan al deze activiteiten alleen ondernemen dankzij de 
financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij die steun hebben we in het 
afgelopen jaar veel tot stand gebracht.  

Ook voor het net begonnen jaar 2018 zitten we vol plannen. Niet alleen naar ‘binnen’ gericht, 
maar ook naar ‘buiten’, want wij willen ons als kerkgemeenschap meer laten zien in de wijk. 
Eind 2017 zijn we gestart met een bescheiden verbouwing van ons kerkgebouw om het voor 
wijkgenoten toegankelijker maken en rondom Pasen willen wij deze verbouwing gereed 
hebben. We denken na hoe wij wijkgenoten een plaats kunnen bieden voor ontmoeting en 
activiteiten. 

 

Een wijkgemeente met een eigen kerkgebouw én veel activiteiten en plannen én een eigen 
predikant. En dat alles kost veel geld. Voor 2018 worden de lopende kosten van De Hoeksteen 
begroot op € 148.500. Voor de jaarlijks terugkerende kosten is de Actie Kerkbalans verreweg 
de belangrijkste inkomstenbron voor De Hoeksteen. De kerk is dan ook afhankelijk van uw 

http://www.hoeksteenamersfoort.nl/


toezegging voor het komende jaar. In de begroting is als gewenst resultaat van de Actie 
Kerkbalans een bedrag van ruim € 118.000 opgenomen. 
Dit bedrag kunnen we alleen bereiken als wij er met z’n allen de schouders onder zetten. 
Wij vragen u daarom om uw bijdrage voor 2018 licht te verhogen t.o.v de bijdrage 2017. 

In de kerkbalans-folder hebben we kort de begroting van baten en lasten inzichtelijk gemaakt. 
En wie echt het naadje van de kous wil weten kan met vragen altijd terecht bij de 
kerkrentmeesters. 

 

Ten slotte doen wij een dringend beroep op hen die de afgelopen jaren niet of nauwelijks 
financieel hebben bijgedragen.  
Wij brengen onder de aandacht dat de kerkgemeenschap-als-geheel voor elk geregistreerd lid 
kosten maakt, dus ook als U geen financiële bijdrage levert. Daarom vragen wij U om -als dat 
maar enigszins mogelijk is- vanaf dit jaar wél naar draagkracht geldelijke steun te geven.  
Als u per pastorale eenheid (gezin plus kinderen onder de 18 c.q. zelfstandige boven de 18) 
ten minste € 5,- per maand zou bijdragen, dan voorkomt u daarmee dat de andere 
gemeenteleden die kosten éxtra moeten opbrengen. 
 
We hopen dat u deze bovengenoemde feiten in uw overweging wilt meenemen, zodat we in 
2018 allemaal het thema van dit jaar waar maken: “Geef voor je kerk”. 
 

Namens de kerkenraad, 

Gijs de Raad, voorzitter 

 


