
Geef voor je stad



Onze wijkpredikant is zoals dat heet ‘vrijgesteld’. Hij mag zijn tijd 

volledig besteden aan de voorbereiding van kerkdiensten die ertoe 

doen. Hij neemt de tijd om mensen nabij te zijn, in goede en kwade 

dagen. U kunt hem bellen of mailen (033-4324351, wimverschoor@

kpnmail.nl). Hij spreekt met doopouders, en begeleidt mensen in 

rouw. Te veel om op te noemen. Daarnaast doet hij inspirerend mee 

aan de voorbereiding en uitvoering van tal van activiteiten, in het 

bijzonder gericht op jongere generaties.

Geef voor je stad(swijk)!
Duidelijker dan ooit heeft de Fonteinkerk ervoor gekozen kerk 
voor de wijk, voor de buurt te zijn. Want de kerk is niet een soort 

reservaat voor mensen die ‘nog’ geloven. Als dat zo was, konden we 

beter de deuren dichthouden, zodat de ‘boze buitenwereld’ geen 

kans krijgt. Maar daarmee zouden we ook de kern van waar het om 

gaat in de kerk verloochenen. Immers, de kerk heeft een opdracht, 
een roeping zo u wilt. Dat kan wat hoogdravend klinken, maar zo 

bedoelen we het niet. Want we zijn ons maar al te bewust van onze 

kwetsbaarheid. Waarover straks meer…

Maar dus toch: een opdracht. Namelijk om middenin het gewone 

leven van gewone mensen zoals wij iets te laten zien en te laten horen 

van het goede leven, dat in de Bijbel nogal eens wordt aangeduid 

met de woorden ‘koninkrijk van God’. Je kunt ook zeggen: proberen 

te leven zoals Jezus. We geloven met elkaar dat God de wereld niet 

heeft losgelaten, en dat Zijn goedheid en liefde uiteindelijk sterker 
zullen blijken dan alle kwaad en haat die we – soms heel dichtbij – 

in onze samenleving ervaren. Dat is bepaald geen makkelijk geloof, 

als je je ogen open wilt houden. Maar met minder kan het niet toe, 

en dat willen we weten. Of althans opnieuw leren.

Kenmerkend voor Jezus is de volstrekte aandacht voor mensen. Juist 

daarin is Hij Zoon van God, d.w.z. daarin laat Hij iets zien van God 
zelf. De Fonteinkerk wil iets daarvan proberen waar te maken. De 
komende jaren proberen we nog beter te ontdekken wat mensen in 

dit deel van de stad zoal bezighoudt. Waar ligt hun vreugde, waar 

hun zorg? Wat maakt hen kwetsbaar, en waarin kunnen we samen 

optrekken? We doen dat onder het motto ‘Presentie’ (tevens de titel 

van ons beleidsplan): er zijn voor en met de ander. Zonder ons op 
te dringen, maar wel duidelijk zichtbaar. Uitnodigend zonder te 

claimen. Uitgesproken zonder de ander te overschreeuwen.

Zo kijken we ook naar onze gebouwen, de Fonteinkerk en het 
Huis van Zuid. Natuurlijk het zijn ónze gebouwen, bedoeld voor 
ónze activiteiten. De Fonteinkerk heeft een bijzondere en velen 
aansprekende architectuur, en in 2012 werd het Huis van Zuid 
gemoderniseerd. De keuzes die we daarbij hebben gemaakt maken 

de gerichtheid op ontmoeting tastbaar en zichtbaar. De gebouwen 

worden steeds intensiever gebruikt, voor kerkelijke activiteiten, 

maar ook voor tal van anderen die letterlijk ruimte zoeken. Ze 
ervaren er niet alleen een dak boven het hoofd, maar ook hartelijke 

gastvrijheid.

O ja, die kwetsbaarheid – daar zouden we het nog over hebben. Het 

heeft verschillende kanten. Bijvoorbeeld dit: de tijd dat we kant-
en-klare antwoorden hadden is voorbij. De openheid naar de buurt 

betekent ook dat we elkaar willen stimuleren om eerst te luisteren 

naar de ander. Misschien is het ons dan gegeven te reageren (lees 

er Mattheüs 10: 19-20 maar eens op na), maar misschien kost dat 

meer luistertijd, en weten we het even niet. Dat is niet erg, al voelt 

het kwetsbaar.

Kwetsbaar zijn we ook, omdat we weinig achter de hand hebben. 

Het enige ‘kapitaal’ dat we hebben, zijn we eigenlijk zelf, met ieder 

zijn of haar eigen mogelijkheden. Als we de ontmoeting zoeken 

met mensen in de buurt, dan doen we dat samen. Dat kan door af 

en toe als gastheer of gastvrouw te functioneren in het Huis van 

Zuid. Of door bij Muziek en Ontmoeting, bij Samen aan Tafel  of 
bij Vorming door Ontmoeting open te staan voor wie we nog niet 

kennen. En op tal van andere manieren. We nemen onszelf daarin 

altijd mee – en misschien komen we onszelf daarin ook wel tegen. 

Maar dat hindert niet, daar leren we van. Kwetsbaarheid bepaalt 

ook onze financiën. Het gaat goed, en daar zijn we dankbaar voor. 
We hebben goede hoop het jaar 2017 af te sluiten zonder grote 

tekorten, en ook voor 2018 hebben we goede moed. Maar ook 

daarbij hebben we elkaar nodig.

Daarom Kerkbalans! Ook dit jaar vraagt de Fonteinkerk u weer een 
financiële bijdrage toe te zeggen. Als we allemaal nét iets meer 
bijdragen dan vorig jaar, moet het lukken. Want de Fonteinkerk 
en het Huis van Zuid moeten ook heel gewoon worden afbetaald, 
verzekerd, onderhouden en schoongemaakt. En de predikant, de 

koster en de organisten verdienen een eerlijke beloning. Wat we 

doen, mag wat kosten. Toch?

Kerkbalans / VVB

Verhuur gebouwen

Collectes en giften
Overig (rente, subsidies)

€ 133.000

€ 36.000

€ 9.000

€ 63.000

Predikant/personeelskosten

Kosten gebouwen

Kosten activiteiten

Beheer, landelijke organen

€ 147.000

€ 66.000

€ 12.000

Inkomsten Uitgaven

Begroting Fonteinkerk

€ 241.000 € 241.000

Ds. Wim Verschoor

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

€ 16.000



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

Fonteinkerk
fonteinkerk-amersfoort.nl

Productie: Ronald-Jan de Bruin

Drukker: Multi Media Concepts

Bekijk alle activiteiten op pkn-amersfoort.nl


