
  

     

 

 

 
 
  
  
 

Amersfoort, januari 2018 
 
 
 
 Beste Emmaüskerk-leden,  
  
 Januari is de maand van de Actie Kerkbalans! Aan kerkleden wordt gevraagd hun jaarlijkse bijdrage toe  
 te zeggen (overmaken kan eventueel later). Dan weet de kerk waar ze dit jaar op kan rekenen. Een  
 richtlijn voor de bijdrage is te vinden in bijgaande folder. 
 
 Hulp van elders 

 Toen vorig jaar ds. Paul van der Harst met pensioen ging, bleek dat we maar voor 2 dagen per week 
meer een dominee zouden kunnen betalen. Er kwam hulp van de Protestantse Gemeente Amersfoort – 
waar de Emmaüskerk onderdeel van is - zodat we nu een predikantenteam voor 4 dagen per week 
hebben. We zullen ons echter zeer moeten inspannen om financieel weer op eigen benen te komen, 
want dat ‘infuus’ is maar tijdelijk. 
 
Een tandje bijzetten 
De kerk kent geen verplichte ledenbijdrage zoals andere clubs. U bepaalt zelf wat u kunt bijdragen, of 
dat nu € 5 of € 100 per maand is. Maar we vragen u wel heel dringend om, als het enigszins kan, een 
tandje bij te zetten, want er komt uit Kerkbalans en wijkcollecten te weinig binnen om onze lasten te 
kunnen betalen. Dus onze oproep is: Houd de Emmaüskerk open!  
 
Emmaüskerk: kerk van/voor ons allen 
Zonder gebouw, zonder predikant, zonder vrijwilligers die hun bijdrage leveren zou het niet meevallen 
gemeente te zijn. Het is geweldig wat er door onze leden aan tijd en inzet wordt gegeven voor alle 
vormen van kerkenwerk én voor het verhuren van ons gebouw (nodig voor de financiën!). Zo zijn we 
echt sámen kerk! 
 
Emmaüskerk: kerk voor de wijk 
We hopen ook iets te betekenen voor het Soesterkwartier. Daar leest u over in bijgaande folder. We 
werken daarbij hartelijk samen met andere kerkgenootschappen. Zo laten we samen iets zien van het 
evangelie in ons deel van de stad.  
 

 Zet u samen met ons de schouders eronder? 

 
 Met vriendelijke groet, 
       

             
 
 Henriëtte Jansen, 
 voorzitter kerkenraad 
 
 ________________________________________________________________________________  
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