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€ 53.267

€ 16.150 

€ 38.780 

€ 99.000 

Mijn kerk geeft. Wat geeft uw en jouw kerk? Als Adventkerk zijn we een actieve

geloofsgemeenschap die het eeuwenoude Woord van God centraal stelt. We willen 

leven zoals Jezus dat van ons vraagt. Gemeente zijn met elkaar! En ja: gemeente 

zijn met elkaar kost geld. Want we organiseren allerlei dingen; voor ons zelf maar 

ook voor anderen. Daarom vragen we elk jaar om uw en jouw kerkelijke bijdrage,

zo ook dit jaar. Voor 2020 hebben we voor de Adventkerk een kerkelijke bijdrage 

begroot van € 160.000, dat is 3% meer dan het begrote bedrag over 2019. 

Geeft u en geef jij de kerk, zoals de Adventkerk u en jou geeft?

Begroting Adventkerk

Inkomsten 

€ 205.700

€ 1.200

€ 41.500 

€ 160.000

€ 3.000 

Uitgaven

€ 207.197

Verhuur gebouwen

Kerkbalans

Collecten en giften

Overige baten

Eredienst en pastoraat 

Kosten kerkgebouw

Onkosten wijkactiviteiten

Overige lasten en afdracht 

aan PGA



Het jeugdwerk in de Adventkerk is er voor iedere 

jongere. Je kunt er terecht voor oppas tijdens de 

kerkdiensten, kindernevendienst, jeugd- en tiener-

clubs, (basis)catechese en andere creatieve werk-

vormen rondom de bijbel. Kinderen en jongeren 

leren zo al vroeg de kerk kennen als een veilige 

plek. Een plek waar je gezien wordt en waar je 

ervaart dat je geliefd bent. 

 

Uw bijdrage doet er toe! Het wordt gebruikt voor 

de aanschaf van materiaal, toerusting en de nodige 

versnaperingen. Ook worden er activiteiten buiten  

de muren van de kerk georganiseerd. Zo zijn er 

jaarlijks jeugdkampen, gaan de jongeren diaconaal 

aan de slag in Amersfoort, worden er excursies 

gehouden en is er ruimte voor ontspanning tijdens 

een avondje bowlen. 

 

Al deze activiteiten verbinden en geven gelegenheid 

om te vertellen en te beleven wie God voor ons. 

Het is mooi om te zien dat de onderlinge band tussen 

jongeren groeit. Draagt u uw steentje ook bij? 

‘Mijn kerk geeft’

Bij een actie kerkbalans zou je verwachten dat het gaat 

over wat wijzelf aan de kerk geven, maar dit jaar wordt 

het omgedraaid. Het gaat niet over dat wat wij geven, 

maar over dat wat de kerk aan ons geeft. Dat is een 

mooie omkering omdat we op die manier gestimuleerd 

worden na te denken over de waarde die de kerk voor 

ons heeft. Hoe zou ons leven er zonder de kerk uitzien? 

Wat zouden we missen als er geen kerk was? Er komen 

een paar dingen bij mij naar boven. 

De kerk is voor mij om te beginnen een plek waar ik 

woorden hoor die ik nergens anders hoor. Woorden 

van God en verhalen over Jezus. Het zijn woorden die 

kunnen schuren en mij scherp houden, maar het zijn 

ook woorden die bemoedigen en hoop geven. De kerk 

is voor mij ook een plek waar ik samen met anderen  

de lof op God zing, de doop wordt er bediend en  

samen ontvangen we brood en wijn. De kerk is voor mij 

tenslotte ook een plaats van ontmoeting en gemeen-

schap. We ontvangen elkaars uit Gods hand om elkaars 

broers en zussen te zijn. Dat alles wordt mij in de kerk 

door God gegeven.

Investeren in
jeugdwerk is investeren  

in de gemeente. 



De kerk heeft voor iedereen een eigen betekenis. 

Het kan een plek zijn om te vieren of om te rouwen, 

om te rusten of om tot bezinning te komen. De kerk

is ook een plek van ontmoeting. We steunen elkaar 

op belangrijke momenten in ons leven, maar staan 

ook voor elkaar klaar op een doodgewone doorde-

weekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. 

Maar dat centrale punt op belangrijke momenten 

moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. 

De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, 

de verlichting, pastorale en missionaire projecten 

– het zijn kosten die gemaakt worden om de kerk-

deuren open te houden en u en vele anderen 

welkom te heten. Geef daarom voor uw kerk met 

de Actie Kerkbalans.

Voor uw wijkgemeente

Uw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse 

Gemeente Amersfoort. Dit is een samenwerkingsverband van 

10 wijkgemeenten en een stadskerk. Vorig jaar heeft de PGA 

een stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in 

de stad, voor iedereen. Wilt u het project stadsdominee steunen 

dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer 

NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA.

Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten 

en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale 

kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Uw bijdrage aan de 

Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen wijkgemeente!

Belastingvoordeel

Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de aangifte 

inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort 

heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heeft 

u als u een schenkingsovereenkomst aangaat. Meer informatie 

vindt u op pkn-amersfoort.nl (onder bijdragen).

Richtlijn

Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van 

een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, 

maar hoeveel? In 2019 was binnen de PGA was de gemiddelde 

bijdrage van alle bijdragende gemeenteleden €35 per maand 

per huishouden. Als richtlijn kunt u gebruiken:

bij een netto inkomen van:

• € 1.600 p/mnd. > € 8 tot € 16 bijdrage

• € 2.000 p/mnd. > € 15 tot € 30 bijdrage

• € 3.000 p/mnd. > € 25 tot € 75 bijdrage

• € 4.000 p/mnd. > € 60 tot € 120 bijdrage

• € 5.000 p/mnd. > € 100 tot € 200 bijdrage of meer

Meer informatie

Vraag meer informatie bij uw wijkgemeente of bij het Kerkelijk 

Bureau (tel. 033 - 461 04 41)

Bekijk alle activiteiten op pkn-amersfoort.nl

Kerkelijk Bureau

Groenmarkt 19, 3811 CP  Amersfoort

Tel. 033 - 461 04 41

info@pkn-amersfoort.nl

www.pkn-amersfoort.nl

Adventkerk (www.adventkerk-amersfoort.nl)

Opmaak: Ivar van Loen (www.ivarontwerpt.nl)

Drukker: Multi Media Concepts


