
Geef voor je stad



Elke laatste zondag van de maand is het ´Tasje Extra ,́ een 

maandelijkse actie voor de Voedselbank. Op zo’n zondag zie 

je gemeenteleden vóór de dienst een tasje met inhoud bij de 

verzameldozen zetten of producten overladen. Zie foto voorpagina. 

Pasta, rijst, broodbeleg, koffie, thee en wat verder maar houdbaar 
is. Ook lege eierdozen en koffiepunten van Douwe Egberts en Albert 
Heijn worden ingezameld.  Anderhalf uur later komen er nog méér 
tasjes bij: de Kerk van de Nazarener - die haar kerkdiensten in de 

Emmaüskerk houdt - doet ook mee. Zo kan er elke maand weer een 
bakfiets volgeladen worden met donaties voor de Voedselbank. 
Op één van de volgende dagen wordt alles dan bij de Voedselbank 
gebracht. ‘Tasje Extra’ is er al twee jaar en nog steeds nodig!

Emmaüskerk: een huis in de buurt
De Emmaüskerk is een huis in de buurt, van en voor jong en oud. Er is altijd wat te doen! Het is een plek om te 

luisteren en te zingen. Om te vieren en te rouwen. Om samen te eten en te drinken. Om te geven en te ontvangen. 

Om toegerust te worden tot present zijn buiten de kerk. Hieronder een paar voorbeelden van activiteiten voor 

wijk, stad en nog verder.

Kerkbalans

Verhuur gebouwen
Overige inkomsten

€ 55.060

€ 17.433

€ 3.050

Pastoraat

Lasten kerkgebouw
Lasten kerkdiensten

Afdracht aan PGA/PKN

€ 52.475

€ 52.950

€ 5.900

Inkomsten Uitgaven

Begroting Emmaüskerk

€ 38.230

€ 111.325 € 113.773

Tasje extra
Predikant Paul van der Harst ging voorjaar 2017 met emeritaat 

(pensioen). Er was voor de komende jaren maar geld voor een 
opvolger voor twee dagen per week. Totdat het aanbod van de 
Protestantse Gemeente Amersfoort kwam om gedurende (alweer) 
vier jaar financieel bij te springen. In andere wijkgemeenten waren 
namelijk predikanten die wat te veel werktijd hadden. 

Nieuw: Een predikantenteam

Vier predikanten solliciteerden op de vacature in de Emmaüskerk. 

Niet individueel, maar als team. En het klikte direct tussen de 

beroepingscommissie en de sollicitanten. Zo is er de komende vier 

jaar een team van predikanten bij ons werkzaam.
Aanspreekpunt voor het predikantenteam en gezicht in de wijk is 
ds. Rein van der Zwan. Hij is twee dagen in de week beschikbaar. 
Zijn taak is vooral het pastoraat en ook is hij de verbinding met 

de andere kerken in het Soesterkwartier. Ds. Berend Borger (één 
dag per week) richt zich vooral op eredienst en liturgie. Ds. Wim 
Verschoor (één dag per week) ondersteunt de vrijwilligers in 
kindernevendienst, jeugdwerk en diaconie. Ds. Marieke den Braber 
heeft geen werktijd voor de Emmaüskerk, maar heeft in een vorm 
van samenwerking wel haar inbreng in het team. Op 5 november 
2017 werden de predikanten aan de Emmaüskerk verbonden.

Ontdekkingstocht

Niet alleen zijn er nieuwe predikanten, er worden ook nieuwe 
kerkenraadsleden gezocht voor bestaande en komende vacatures. 

Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. En het beleidsplan 
loopt dit jaar af. Bij het uitzetten van een nieuw beleid – hoe willen 
we gemeente zijn, wat vinden we belangrijk en waar willen we 
naartoe – zal de gemeente actief worden betrokken. Want niet 
een beleidsplan is het belangrijkste; dat is de weg van gesprek met 
elkaar die erop uitkomt. Via de nieuwsbrief en de website houden 
we u op de hoogte!

Vier jaar verder en dan?

Elke eerste maandag van de maand: maaltijd in de Emmaüskerk! 
Vaste prik, al héél lang. Wie gezellig samen met anderen wil eten 
kan aanschuiven. Gastvrouw Hanneke van den Hoek bereidt en 
serveert met hulp van anderen een hoofdgerecht en een toetje. 

Voor slechts € 2,50! Rond half zes is de ontvangst met een kopje 
koffie. Tussen de twee gangen luisteren de deelnemers naar een 
korte overdenking in de vorm van een verhaal of gedicht. En het is 

super gezellig! 

Kerk en keuken

Van oktober tot Pasen komen elke vrijdagavond 20 tot 25 kinderen 

bij elkaar. De meeste komen op zondag niet naar de kerk, omdat hun 
ouders daar niet heen gaan. Maar hun ‘club’ willen ze niet missen. 
(Helaas lijkt dat nu bij gebrek aan leiding – hopelijk maar tijdelijk 
– wel te moeten…) Zoals de naam al zegt wordt er geknutseld, de 
kinderen luisteren naar een verhaal en sluiten de avond af met 

het Onze Vader. Ja, dat gebed leren ze spelenderwijs en bidden 
het hardop mee. Misschien kunnen de gezamenlijke kerken in het 
Soesterkwartier de Knutselkids weer hun vrijdagavond teruggeven!

Knutselkids

In de kerk is vier jaar een periode van verbintenis. Predikanten, ouderlingen en diakenen zeggen in de regel ja 

voor vier jaar. Daarna zien ze / zien we verder. Voor de Emmaüskerk geldt dat getal vier nog sterker! 

Verder kijken dan het Soesterkwartier… Dat deden jongeren van de 
Soos door een nacht te slapen in zelfgebouwde hutjes. Doel was 
mee te maken hoe leeftijdgenoten elders in de wereld het dagelijks 
ervaren om geen dak boven hun hoofd te hebben. Daar ging het 
niet alleen om, de bedoeling was ook gesponsord te worden. Zo 
brachten ze geld bij elkaar om daklozenprojecten van TEAR te 
ondersteunen. En het was natuurlijk ook hartstikke spannend om 
een nacht buiten te slapen.

Nacht zonder dak

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

V.l.n.r. ds. Borger, ds. Den Braber, ds. Verschoor en ds. Van der Zwan.



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

Emmaüskerk

emmauskerk-amersfoort.nl

Productie: Ronald-Jan de Bruin

Drukker: Multi Media Concepts

Bekijk alle activiteiten op pkn-amersfoort.nl


