
Geef voor je stad



Met de Actie Kerkbalans financieren wij het grootste deel van de 
uitgaven van onze kerk. Voor de wijkgemeente is een goede uitslag 
van de Actie Kerkbalans van levensbelang. Een wijkgemeente die 
zich zelf niet kan bedruipen, verliest op een gegeven moment haar 
bestaansrecht. Laat staan dat zij nieuwe activiteiten kan opstarten.

Geef voor je stad
Ons kerkgebouw aan de Leusderweg is al sinds de jaren twintig 
van de vorige eeuw een bekende verschijning en ontmoetingsplek 
voor velen. Elke zondagochtend luiden de klokken en gaan de 
oude deuren wijd open om vaste bezoekers en nieuwsgierige 
voorbijgangers te verwelkomen. Maar ook op bijna alle andere 
dagen van de week gaan deuren open zodat mensen elkaar en God 
kunnen ontmoeten.

De kring van de gemeente is altijd open voor nieuwkomers. 
Dat kun je zien op verschillende momenten. Bijvoorbeeld in de 
kerstnachtdienst, als de kerk bomvol zit. Ook met mensen die in de 
gewone diensten op zondag liever niet komen. We vinden het fijn 
om van God te vertellen en voor God te zingen, over hem te praten 
met iedereen, of je nou met het geloof bent opgegroeid of niet. Of 
je de Bijbel vaak leest of allemaal niet zo zeker bent van wat je kunt 
geloven. 

Oog voor de buurt

We hebben ook oog voor onze naaste omgeving: we zijn kerk 
voor de buurt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de nazomermarkt en de 
kerstmarkt die we jaarlijks organiseren. Het  Vakantiebijbelfeest 
staat open voor alle kinderen uit de buurt en ook Sinterklaas vroeg 
niet naar het lidmaatschap van de kinderen die hij gul trakteerde.... 
Wist u dat de kerk ook regelmatig verhuurd wordt voor concerten, 
cursussen en vergaderingen? Zo willen we wat we hebben delen 
met de wijk.

We vieren onze verscheidenheid

We geloven dat God ons, als heel verschillende, unieke mensen, bij 
elkaar heeft gebracht. Die veelkleurigheid kunnen we niet genoeg 
waarderen. Ieder heeft gaven en talenten ontvangen om die te 
gebruiken voor de gemeente. We nemen elkaar serieus en proberen 
rond een geopende Bijbel elkaars overwegingen te begrijpen. De 
gemeentekringen zijn populair: een goede manier om te spreken 
over wat de Bijbel ons  te zeggen heeft met mensen die we misschien 
niet zelf zouden uitkiezen. Veel deelnemers kunnen bevestigen 
hoe stimulerend de bijeenkomsten zijn voor hun persoonlijk 
geloofsleven en voor de onderlinge band in de gemeente. 

We investeren in de opgroeiende generatie

De Nieuwe Kerk is gezegend met een groot aantal kinderen en 
tieners. Zij zijn de kerk van vandaag en van de toekomst. We 
investeren tijd en energie in activiteiten voor de opgroeiende 
generatie en betrekken jongeren zo veel mogelijk bij de invulling 
van het gemeenteleven. Er zijn verschillende clubs voor allerlei 
leeftijden. De oudste kinderen van de basisschool gaan elk jaar met 
elkaar op ontdekkingstocht door de kerk. Ze beklimmen de toren, 
mogen even op het orgel spelen en zien zo op een speelse manier 
wat ervoor komt kijken om kerk te zijn. Op het eind mogen ze zelfs 
een eigen preek voor elkaar houden op de kansel! 

We omarmen kwaliteit

Bij alle activiteiten hebben we de kwaliteit van de uitvoering 
hoog in het vaandel. We bereiden de diensten goed voor, onze 
materialen zien er aantrekkelijk uit, muziek is van hoog niveau. 
Als we iets organiseren, doen we het liever niet, dan slecht. Maar 
al die activiteiten kosten natuurlijk geld, dat wij als kerk zelf bij 
elkaar moeten brengen. Het onderhoud en de energiekosten van 
ons mooie, maar oude gebouw, de predikant die we zoeken, alle 
materialen en apparatuur. Een kerk krijgt geen subsidie van de 
overheid en ontvangt ook geen geld voor toegangskaartjes of vaste 
contributies. We vinden dat iedereen in het kerk-zijn moet kunnen 
delen, zonder financiële drempels.

Kerkbalans

Verhuur gebouwen
Collecten en giften
Overige inkomsten

€ 96.960

€ 15.225

€ 22.816

Eredienst en pastoraat
Lasten kerkgebouw en onderhoud
Beheer, administratie, bestuur en publiciteit
Lasten kerkdiensten en wijkwerk
Afdracht aan PGA/PKN
Overige lasten

€ 136.500

€ 41.650

€ 17.459

Inkomsten Uitgaven

€ 17.000

Begroting Nieuwe Kerk

€ 61.097

€ 212.609 € 212.609

De Actie Kerkbalans

De Nieuwe Kerk heeft een nieuwe predikant gekregen: ds Gerard 
Kansen uit Hilversum heeft ja gezegd toen we een beroep op hem 
uitbrachten. Op 8 oktober preekte hij voor het eerst in de Nieuwe 
Kerk. Ds. Kansen: ‘Met de komst van mij als nieuwe predikant 
wordt in de geschiedenis van de Nieuwe kerk weer een bladzijde 
omgeslagen. Ik hoop en bid dat wij ons zullen openstellen voor 
Gods Geest en elkaar om die bladzijde te gaan invullen. Volgens 
mij hebben we daarvoor iedereen nodig want, zoals Paulus in dat 
mooie gebed in Efeze 3 schrijft,  ‘alleen samen met alle heiligen 
kunnen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de 
liefde van Christus begrijpen’. ‘

‘De afgelopen periode ben ik me al een goed beeld gaan vormen van 
de gemeente. Wat de groepen betreft at ik mee met Meet en Eat en 
ontmoette ik de mensen die zich met muziek bezighouden. En heb 
ik al deelgenomen aan een aantal gemeentekringen. Mij valt direct 
de diversiteit van mensen en meningen op. De tekst die onderweg 
naar huis in gedachten kwam is Romeinen 15: 7: ‘’Aanvaard elkaar 
zoals ook Christus ons heeft aanvaard tot heerlijkheid van God.” 
Wat mooi als we leren vanuit de genadige aanvaarding van Jezus 
Christus te leven en te láten leven, zodat onze God geëerd wordt.’

Samen met zijn vrouw Lydia, die ook predikant is (en blijft) in de 
Nieuwe Kerk in Utrecht, is hij in december in Amersfoort komen 
wonen.

Nieuw: ds Gerard Kansen

Op ontdekkingstocht bij de voedselbank.

Wist u dat de kerkdiensten ook thuis zijn te beluisteren? Kijk op 
www.nieuwekerkamersfoort.nl onder het kopje Kerkdiensten, waar 
u live en achteraf kunt meeluisteren.

Internet

€ 10.060 € 6.451

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



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

Nieuwe Kerk
nieuwekerkamersfoort.nl

Productie: Ronald-Jan de Bruin
Drukker: Multi Media Concepts

Bekijk alle activiteiten op pkn-amersfoort.nl


