
De kerk geeft,
geef voor je kerk!



Kerkbalans

Verhuur gebouwen

Collecten en giften
Overige inkomsten

€ 134.200

€ 37.150

€ 12.150

Eredienst en pastoraat (incl. gebruik Joriskerk)

Wijkgebouw Filalethes (incl. beheer)

Onkosten en wijkactiviteiten

Overige lasten en afdracht aan PGA/PKN

€ 155.000

€ 27.000

€ 7.000

Inkomsten Uitgaven

€ 27.000

BEGROTING SINT JORISKERK

€ 32.500

€ 216.000 € 216.000

_______ 

DE KERK KLOKKEN 

LUIDEN OOK VOOR 

JOU!

Midden op het Hof staat de Sint 
Joriskerk. Niet te missen als je op de 
markt je boodschappen doet of op 
een terras geniet van een hapje en 
een drankje. In het gebouw heerst een 
weldadige stilte en je waant je al snel 
terug in de tijd.  
 

Maar er is meer! De Sint Joriskerk 
leeft. Er zijn zondags kerkdiensten 
en doordeweeks worden er vele 
activiteiten georganiseerd. Het is 
een kerk die geeft om de stad en een 
kerkelijke gemeente huisvest die 
toekomst heeft!  
 

Het thema van de actie Kerkbalans 
2018 is Geef om je kerk! De wedervraag 
is net zo belangrijk: wat geeft de Sint 
Joriskerk jou? Een plek vol historie, 
een plek om naar muziek te luisteren 
of juist de stilte op te zoeken? En wat 
geeft de Sint Jorisgemeente jou? 
Bezinning? Ontmoeting?  
Vijf gemeenteleden delen wat de kerk 
hen waard is.

Dit jaar is het thema ‘Geef voor je 
kerk’. Laten we met dit thema niet 
beginnen met wat je geeft voor de 
kerk, maar met de vraag wat de 
kerk je geeft. Wat ontvang je als lid 
van de wijkgemeente? 

De wijkgemeente Joriskerk… een 

groeiende wijkgemeente midden 

van de stad. Een wijkgemeente die 

elkaar wekelijks ontmoet rondom 

het Woord, verbonden in Christus. 

Een wijkgemeente waar jong en 

oud elkaar ontmoet, in het hart van 

de stad of in de wijk waar je woont. 

Een wijkgemeente waar velen zich 

inzetten om met elkaar gemeente 

te kunnen zijn. Een wijkgemeente 

waar je je thuis kunt voelen. Een 

wijkgemeente die samenkomt in 

het hart van de stad, de Joriskerk.  

Een prachtige en eeuwenoude kerk 

waar de deuren elke zondag open 

staan, al eeuwenlang. Hoe gaaf is 

dat, een Zegen die niet in geld is uit 

te drukken.

Terug naar het thema ‘Geef voor je 

kerk’. Welke waarde heeft het voor 
je dat de activiteiten van de wijkge-

meente doorgaan in 2018? Samen 

gemeente zijn, samen ervoor zorgen 

dat Gods werk door kan gaan in het 

hart van Amersfoort, vraagt ook om 

financiële offers. Nee, geen offer als 
last, maar een offer omdat we blij 
en dankbaar zijn dat Gods Werk 

doorgaat! 

In deze folder tref je de begroting 

van 2018 van de wijkgemeente. Veel 

kosten kennen een vast karakter 

(gebouwen, predikant). Jouw bijdra-

ge is van belang om de (toenemen-

de) exploitatie van de wijkgemeente 

mogelijk te maken. Wat is de kerk je 

waard? Mogen we ook dit jaar op je 

rekenen? 

__________ 

MET MUZIEK KUN JE  VEEL 

UITDRUKKEN

_______ 

HART VOOR DE 

ANDER

Ruim 18 jaar geeft Jacobine de 

Bruin (39 jaar) leiding aan de 

 kinderclub voor kinderen uit 

groep 5 en 6 van de basisschool.  

“Een lange tijd, maar het verveelt nog 

zeker niet. Ik vind het zo gaaf om een 

band op te bouwen met de kinderen, 

ze Gods  liefde te laten zien en ze een 

leuke tijd geven met knutselen en 

spelletjes. Sommigen komen nadat 

ze van club af zijn nog naar me toe 

om iets te vertellen wat ze hebben 

meegemaakt. We hebben de club zo 

ingedeeld dat ieder teamlid een paar 

kinderen onder zijn/haar hoede heeft 

waar diegene extra aandacht aan 

besteedt. Zodoende valt geen enkel 

kind buiten de boot. Zelf geeft de Sint 

Jorisgemeente me een gemeenschap 

waarin we voor elkaar kunnen zorgen. 

We hebben elkaar als christenen hard 

nodig om de weg van het geloof te 

gaan.”

Sinds twee jaar verwelkomt Pieter Bredemeijer (65 
jaar) nieuwe Amersfoorters: pas verhuisde mensen die 

op de een of andere manier een binding hebben of 

hadden met de kerk. “Ik doe dit werk omdat ik zelf op een 

fijne manier welkom ben geheten toen ik drie jaar geleden 

voor het eerst in de Sint Joriskerk kwam, vertelt hij. Op deze 

manier geef ik iets door van wat ik van de Sint Jorisgemeen-

te heb gekregen. Daarbij houd ik van contact met mensen. 

Door aan te bellen bij mensen, ze welkom te heten in de kerk 

krijg je regelmatig onverwachte en mooie gesprekken. Gods 

boodschap van liefde is er voor iedereen! De kerkdiensten zijn 

voor mij een plek van onderwijs, bemoediging en vertroosting. 

God ontmoeten en elkaar. De inhoud, structuur en rust in de 

diensten, dat waardeer ik aan de Sint Jorisgemeente.”

Corné Verheul (33 jaar) zet zich 
sinds vijf jaar in als diaken.  “Het 
werk als diaken is heel divers. Ik zet 
me in voor individuele personen die 
om hulp vragen en de Amersfoortse 
samenleving als geheel. Dit doe ik 
samen met andere protestantse kerken 
in Amersfoort. Ook ben ik  aanspreek-
punt voor het AZC. Voor mij is het 
belangrijk om er te kunnen zijn voor 
de ander en iets te kunnen betekenen 
voor Amersfoorters met zorgen. Het 
maakt niet uit of ze lid zijn van de kerk 
of niet. Vanuit het diakenschap heb ik 
geleerd anders naar mensen in nood 
te kijken. Echt uit het niets kunnen 
mensen in de problemen raken. Dan 
overheerst dankbaarheid als je weet 
wat je zelf allemaal hebt. Het mooie 
van de Sint Jorisgemeente vind ik dat 
we midden in de stad een zichtbare 
kerk zijn van Jezus Christus. Ik vind het 
belangrijk om elkaar wekelijks te ont-
moeten, verdieping te zoeken en er 
voor elkaar te zijn. Op mooie momen-
ten, maar ook in lastige tijden.”

Arnold Dekker (19  jaar) speelt niet onverdienstelijk 
piano. Hij doet dit zowel tijdens muzikale momenten 
wanneer de Sint Joriskerk opengesteld is voor publiek 

als tijdens kerkdiensten. “De kerkelijke gemeente is voor 

mij een plek om met anderen te geloven. Ook al zijn we heel 

verschillend, we geloven in dezelfde God. Dat overstijgt de on-

derlinge verschillen en geeft iets aan van Gods veelzijdigheid. 

De Sint Joriskerk vind ik een prachtig gebouw. Rustgevend, 

mooie akoestiek en het is heerlijk om er te zijn. Ik geniet als 

ik mensen zie genieten van mooie muziek. Muziek kan veel 

betekenen.”

__________ 

VEEL GEKREGEN OM VEEL 

TERUG TE GEVEN

Ferdinand Potjes (45 jaar) is van vele markten thuis. Hij helpt mee 
als koster, draait eveneens jaren 
mee met het jeugdwerk -alleen dan met tieners-, en rijdt mensen 
naar de kerk die niet zelfstandig 
kunnen komen. “Naarmate ik ouder 
word doe ik dit werk steeds meer uit 
dankbaarheid. Wat de Heere Jezus 
voor ons gedaan heeft, is door ons 
nooit terug te betalen. Maar dit stukje 
werk wil en kan ik Hem teruggeven.  
Verder heb ik een talent gekregen 
in het omgaan met mensen. Buiten 
dat het goed is om je talent in te 
zetten voor Hem van Wie je dit talent 
gekregen hebt, is het prachtig om 
een stukje in de ontwikkeling van de 
tieners mee te mogen maken. De Sint 
Jorisgemeente zelf is een gemeente 
waar ik me thuis voel.”

_______ 

GODS LIEFDE 

DOORGEVEN 

AAN KINDEREN 

VERVEELT NOOIT



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 aan-

dacht. De straatpastor weet de thuislozen in hun zwerversbe-

staan 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 opbouw-

werker. 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.

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

 

Sint Joriskerk

sintjoriskerk-amersfoort.nl

 

Productie: Ronald-Jan de Bruin 

Ontwerp: Johanne de Heus 

Drukker: Multi Media Concepts

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

€ 2.192.000 € 2.192.000

Kijk voor een toelichting op pkn-amersfoort.nl/kerkbalans

Richtlijn
Als richtlijn voor uw bijdrage kunt u het volgende hanteren:

_ Wanneer uw netto jaarinkomen minder is dan € 10.000,  

     geef dan wat u kunt missen. 

_ Is uw netto jaarinkomen meer dan € 10.000,  

    geef dan tenminste 3% van uw netto jaarinkomen.

ANBI
Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans 

kunt u als gift verantwoorden in uw 
aangifte inkomstenbelasting. De 
Protestantse Gemeente Amersfoort 

heeft een ANBI-beschikking.

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE AMERSFOORT


