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De muziek in de 
Bergkerk is van zeer 
hoge kwaliteit en een 
rode draad door het 
kerkelijk jaar. Ik vind 
het fi jn dat ik daar 
af en toe een bijdrage 
aan mag leveren, dat 
brengt mij meer diep-
gang, juist ook buiten 
de erediensten om.
Maarten Veerman



Een aantal mensen van de Bergkerk en de St. Ansfridus kerk is gestart met het 

project, Welkom! Een gezamenlijk project van deze kerken, waarbij we de nieuwe 

bewoners van het nieuwbouw gebied Amersfoort Buyten van harte welkom heten

in de gemeente Amersfoort. Bij elke woning hebben we aangebeld. Na ons te 

hebben voorgesteld, werd er een klein pakketje overhandigd met een kaart (zie 

foto) en een zakje keitjes van bakker de Jong. Als mensen aangaven geïnteresseerd 

te zijn werd er een informatie waaier van de Protestantse Gemeente Amersfoort 

of een folder van de St. Ansfridus kerk achtergelaten. Over het algemeen waren 

mensen aangenaam verrast door onze actie. Het welkomgebaar werd erg 

gewaardeerd. Bij een aantal mensen ontstond een mooi gesprek.

Begroting Bergkerk

Inkomsten 

€ 279.322

€ 9.484

€ 66.488

€ 25.350

€ 178.000

€ 32.973

€ 58.200

€ 60.000

€ 24.000

€ 106.700

Uitgaven

€ 281.873

Actie Kerkbalans

Collecten en giften 
voor wijkkas

Huurinkomsten

Overige inkomsten

Predikant, wijk- en jeugdwerk, 
eredienst en pastoraat 

Cantor, organist en muziek

Kosterszaken, beheer en 
administratie (incl. verhuur)

Energie, schoonmaak en 
onderhoud gebouwen

Overige lasten en afdrachten 
aan PGA/PKN



Beelden van  
de Bergkerk 

Onder de titel “Wij Bergkerk” draait er vanaf  

september een fotoproject in de Bergkerk. Doel 

van het project is het maken van een fototentoon- 

stelling. We maken hiermee zichtbaar wie we zijn 

en wat we doen: onze ouderen, onze jongeren, 

samen vieren en gedenken, de muziek, het gesprek 

en het spel krijgen allemaal aandacht.

In de loop van het seizoen wordt per activiteit een 

visueel beeld gecreëerd. Bijvoorbeeld door middel 

van een collage. Rond de zomer van 2020 is het 

resultaat te bewonderen in de Bergkerk.

Symposium Ouderen 
tussen kwetsbaarheid en 
weerbaarheid

Voor het symposium Ouderen tussen kwetsbaarheid en 

weerbaarheid in de Bergkerk op 11 november 2019 was 

grote belangstelling. Ruim 270 mensen konden worden 

verwelkomd, afkomstig uit alle delen van het land. Deel-

nemers waren zowel professionals uit de verschillende 

(zorg)disciplines als ook de ouderen zelf. Het symposium 

vormde een mooie bijdrage aan het zoeken naar zin en 

betekenis van mensen in de derde, nieuwe levensfase.

Het is fijn om bij de ouder-kind  
vieringen echt samen met mijn  
kinderen het geloof te vieren.

Desirée Eggink

Samenspelen en zingen in een muziek-
voorstelling. Jong en oud namen deel. 
Wat een feest was de musical Mirjam!
Hilda Pater-Koning



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

Bergkerk (www.bergkerk.nl)

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

Drukker: Multi Media Concepts

Groene kerk 

De Groene Bijbel als startpunt; in mei 2018 ontvingen 

wij de Bijbel van één van de Groene kerken in 

Amersfoort. Dit inspireerde ons. Op de gemeente-

avond spraken we over het beeld van de schepping 

als kunstwerk van God en werden we aangezet 

tot anders denken over duurzaamheid. 

We verkochten groene producten op Spel en spul, 

de gemeente werd geïnformeerd over de activi-

teiten van Groenekerken033 en op ‘Meet en greet’ 

gingen we aan dialoogtafels in gesprek met elkaar. 

We hebben stappen gezet in ons denken en doen. 

Nu is het tijd om de Groene Bijbel door te geven 

aan een volgende kerk om ook hen te inspireren 

in het zorg dragen voor Gods schepping.

De Amersfoortse 
Bergrede 2020

Dirk de Wachter spreekt op woensdagavond 

11 maart 2020 de Amersfoortse Bergrede uit. 

Hij is behalve psychiater-psychotherapeut in 

Leuven ook een veelgelezen auteur. Bekende 

boeken zijn ‘Borderline times’ en ‘De kunst van 

het ongelukkig zijn’.

Mijn kerk gee�  heel veel: inspira� e, 
bezinning en gemeenschap zijn drie 
kernwoorden die in mij, als lid van 
de Bergkerk, omhoog komen. 
Martha Beuckens


