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Ik vind het belangrijk om te geven 
zodat we er voor elkaar zijn en 
mensen voelen dat ze er niet alleen 
voor staan.
Tamar Slofstra, gemeentelid

Ik geef aan de Ac� e Kerk-
balans uit Liefde voor God 
en zijn gemeente en om Zijn 
kerk in stand te houden!
Aartje van ’t Land, jeugdouderling



Al tweeduizend jaar gaan mensen naar de kerk, komen ze samen rondom Gods 

woord, vinden er activiteiten plaats. Een ‘sterk merk’ noemen we dat. Maar wat 

maakt dat merk dan zo sterk? Het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar is: 

’Mijn kerk geeft’. In deze folder komen onder andere drie gemeenteleden aan 

het woord over wat De Bron hen geeft. Twee anderen vertellen waarom zij 

geven aan de Actie Kerkbalans. Laat u, laat je inspireren door hun openhartigheid 

en ga op onderzoek uit naar wat De Bron aan u, aan jou geeft en wat u, wat jij 

aan De Bron kunt geven.

Begroting De Bron

Inkomsten 

€ 163.500

€ 7.100€ 1.700

€ 7.000

€ 105.000

€ 38.100

€ 4.600

Uitgaven

€ 173.990 (saldo van de begroting 2020 € 10.490 te kort)

€ 25.500

€ 5.450

€ 8.410 

€ 14.550

€ 250

€ 28.730

€ 91.100

Baten onroerende zaken

Rente

Kerkelijke bijdragen

Collecten

Giften en verkoop boeken

Wijkkas actie en collecten

Lasten gebouwen en energiekosten

Pastoraat

Lasten kerkdiensten en jeugd

Verplichtingen en andere organen

Beheer administratie kerkelijk bureau

Bankkosten

Salaris en vergoedingen



Mensen vragen me vaak waarom ik naar de kerk 

ga. Ik probeer altijd uit te leggen dat dat niet uit 

plichtsgevoel is maar omdat het zo fijn is om je 

geloof samen met anderen te beleven. Natuurlijk 

is het voor een deel omdat ik ermee opgegroeid 

ben en dat het daardoor een deel van me is 

geworden. Maar wat ik op zondag en soms op 

andere dagen in de kerk vind is ook warmte, 

belangstelling, meeleven, hulp krijgen als je het 

nodig hebt. Ik draai mee als leiding van de kinder- 

nevendienst en het is heel fijn om wat van je eigen 

geloof over te kunnen dragen aan en te werken 

met kinderen. Eenmaal per jaar organiseren de 

jeugdouderlingen het kinderkamp. Het lukt me 

nooit om het hele weekend mee te gaan maar 

gelukkig kan ik altijd wel een deel van dit evene-

ment meemaken. Dat is genieten voor kinderen 

en leiding. Zo gebeurt er in de kerk zoveel waarde- 

vols dat ik me een leven zonder geloof maar ook 

zonder kerk niet voor kan stellen.

Herma Doornekamp, leiding kindernevendienst, 

oppas

Kerkbalans: omdat we samen kerk  
zijn en willen zijn!

‘Mijn kerk geeft’
Mijn kerk geeft dus. Wat een prachtige zin wordt dit als 

we “mijn kerk” vervangen door “De Bron”: De Bron geeft! 

De Bron, als metafoor voor God en als naam van onze 

wijkgemeente.

God geeft. Als we falen geeft Hij ons de ruimte om 

opnieuw te beginnen met Hem. Als we lijden geeft Hij 

troost en kracht. En het allermooiste: Hij geeft ons een 

nieuwe naam: kind van God.

Wijkgemeente De Bron geeft. Wat De Bron geeft is voor 

iedereen anders. Het is in elk geval de plek waar we 

vieren en rouwen, waar we rust zoeken of tot bezinning 

komen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in 

ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op die dood-

gewone doordeweekse dag. De plek waar we elkaar 

kunnen ontmoeten.

En ontmoet hebben we elkaar het afgelopen jaar. Natuurlijk 

op zondag na de dienst tijdens het koffiedrinken. Maar 

ook tijdens de lunches die werden georganiseerd door 

gemeenteleden in de zomerperiode. En tijdens die mooie, 

zonnige startzondag in Zwartebroek. Die momenten zijn 

niet in geld te vertalen. Maar al die activiteiten moeten 

wel bekostigd worden. Uw en jouw kerk kost geld. Steun 

daarom wijkgemeente De Bron met uw persoonlijke 

bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans!

Dankzij uw en jouw bijdrage in 2019:

-  schonken we vele kopjes koffie

-  konden we mensen pastoraal ondersteunen

-  hielden we het warm en konden we onze energie- 

kosten betalen

-  konden de kinderen weer genieten van hun  

jaarlijkse kamp

- hielden we wekelijks open kerk

Hieronder ziet u de begroting van De Bron voor 2020. 

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 

dus naar De Bron.

Als we al onze bestaande activiteiten ook dit jaar willen 

blijven doen en de kosten daarvan op een rijtje zetten, 

komen we op basis van de bijdrage in 2019 op een 

tekort van ongeveer € 10.500,00. Jaarlijks zien we het 

ledental teruglopen. We merken dat dit ook steeds weer 

forse financiële consequenties heeft. Vooral omdat 

juist de oudere gemeenteleden die ons ontvallen een 

belangrijk financieel aandeel leveren. Daarom doen we 

een oproep aan u allen om ruimhartig bij te dragen! We 

hopen dat ieder gemeentelid eenzelfde toezegging doet 

als verleden jaar en - als het mogelijk is - de toezegging 

nog iets verhoogt zodat we de begroting daadwerkelijk 

sluitend krijgen.

De Bron geeft ons.....
Delen. In saamhorigheid met elkaar lief en leed 

delen. Heel veel mooie activiteiten voor jong en 

oud. Denk aan het jaarlijkse kamp bij de familie 

Van Ieperen. En aan de uitjes en de middagen 

voor ouderen. De maandelijkse maaltijd op de 

woensdag. De kerk is in balans door en met elkaar. 

Want bij De Bron ervaren wij een veilige plek waar 

we tot rust mogen komen. Een fijne plaats waar 

we ons geloof in God samen mogen ervaren. 

Ieder op zijn of haar manier. De Bron geeft!

Coby en Gijsbert Karman, gemeenteleden



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

De Bron (www.debronamersfoort.nl)

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

Drukker: Multi Media Concepts

Ook in 2020 willen we als De Bron blijven geven: 

herderlijke, pastorale zorg voor álle gemeentele-

den, van jong tot oud. In het afgelopen jaar zijn 

de contacten tussen de vier kerken en met de 

Emmaüskerk in het bijzonder verder uitgebouwd: 

kerkenraad, diaconie en jeugdouderlingen werken 

aan intensivering van de samenwerking. 

Deze samenwerking is positief voor het fi nanciële 

plaatje van De Bron, maar vraagt tegelijkertijd wel 

om keuzes omdat onze predikanten minder tijd 

beschikbaar hebben voor onze wijkgemeente. Het 

geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering in 

die keuzes. Een investering in de kerk van nu én in 

de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in 

de generaties die nog komen. Het onderstreept het 

belang van Kerkbalans: uw bijdrage is hard nodig.

De Bron gee�  mij inspira� e, � oost 
en bemoediging. Ik ervaar onder-
linge verbondenheid in diversiteit. 
Voor mij een plek om op te ademen 
bij het woord, in gebed en liederen.
Maya Hofstra, gemeentelid


