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€ 23.590

€ 16.800

€ 37.200 

€ 52.630

De kerk is een geschenk. Jezus Christus heeft haar voor ons in het leven geroepen. 

We mogen er onze verbondenheid met Hem vieren. We mogen er delen van 

wat we van Hem ontvangen: de hoopvolle boodschap van het Evangelie, 

onze gaven en talenten om dienstbaar te zijn en… onszelf, in opbouwende 

ontmoetingen. Want de kerk, dat zijn wij samen. En als kerk zijn we aan elkaar 

en anderen gegeven.

Kerkbalans 2020 heeft als thema ‘Mijn kerk geeft’. We mogen bijdragen 

aan een kerk die verbindt, deelt en doorgeeft. Als een geschenk.

Begroting De Brug

Inkomsten 

€ 258.000

€ 4.000

€ 63.000

€ 31.000

€ 160.000 € 127.780 

Uitgaven

€ 258.000

Kerkbalans

Collecten en giften 

Verhuur gebouw

Rentebaten

Eredienst en pastoraat

Lasten kerkgebouw

Salaris en vergoeding beheer 
en organisten

Beheer/administratie incl. 
Kerk. Bureau

Overige lasten en afdracht 
aan PGA/PKN



Leantine (42, moeder van vijf dochters):

“Wat ik mooi vind aan de Brug is dat zij ook voor 

onze meiden een plek biedt om andere kinderen 

en tieners te ontmoeten, plezier te hebben met 

elkaar en te groeien in geloof. Er is bijna voor elke 

leeftijdsgroep wel iets! Het is gaaf om te zien dat 

de jeugdleiders zo betrokken zijn bij de kinderen 

en tieners. Zij stralen passie uit om het geloof 

door te geven. Dat ondersteunt ons als gezin in 

de geloofsopvoeding. Ik geloof dat je dat ook niet 

alleen kunt, maar daar de gemeente en andere 

gemeenteleden voor nodig hebt.”

Door (87):

“Ik kom heel graag in de kerk. Ik voel me er thuis, 

niet alleen op zondag, maar ook bij de activiteiten 

van de vrouwengroep en Interval. Toen ik na het 

overlijden van mijn man alleen verder moest, heb 

ik daar ook veel steun aan gehad. En nog steeds. 

Je ziet God niet, maar dankzij die steun voel ik me 

door Hem gedragen.”

Geven voor een kerk  
die geeft

Met de actie Kerkbalans dragen we als leden van de Brug 

financieel bij aan onze kerk. Want al onze ontmoetingen 

en activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door 

onze giften. In deze folder kunt u lezen hoeveel er nodig 

is en waarvoor. Uw bijdrage doet ertoe! Samen geven 

we voor een kerk die geeft.

‘Mijn kerk geeft’

Wie langs de Brug rijdt, zal er misschien niet altijd meteen 

een kerk in herkennen. Maar wie er regelmatig komt, 

weet wat er in en vanuit dit gebouw allemaal gebeurt.

Elke zondagmorgen is er een eredienst. Daarnaast zijn er 

extra diensten, zoals de feestelijke vieringen rond Kerst 

en Pasen. Ook doordeweeks is er van alles te doen, 

waaronder clubs voor verschillende leeftijden. Pastorale 

medewerkers gaan eropuit om mensen te bezoeken en 

– waar nodig – te ondersteunen. Leden zoeken elkaar 

op in Bruggroepen. Onder de naam Interval worden 

activiteiten voor buurtbewoners en andere geïnteres-

seerden georganiseerd. En de diaconie zet zich in voor 

materiële hulp aan mensen, zowel leden als niet-leden 

van de Brug.

In alles wat we in en vanuit de Brug doen, willen we  

de liefde van God laten doorklinken, samen groeien 

in geloof en er zijn voor elkaar en de mensen om ons 

heen. En zo willen we juist heel herkenbaar zijn als  

kerk. Een kerk die geeft.



Hoe liefl ijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Begin van Psalm 84 in de berijming van Jan Wit

Wat hou ik van uw huis,

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar

de binnenpleinen van de Heer.

Begin van Wat hou ik van uw huis (naar Psalm 84), 

tekst van Ria Borkent

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 Brug (www.brugkerk.eu)

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

Drukker: Multi Media Concepts

Robert-Jan (50):

“Muziek maken en zingen zijn onmisbaar in de 

eredienst. Maar ook in persoonlijke ontmoetingen 

kun je aan de hand van een lied veel met elkaar 

delen. In de Brug zingen we liederen uit allerlei 

tradities. Ze vormen ‘bruggetjes’ tussen de 

verschillende mensen die we zijn. En ze verbinden 

ons met gelovigen ver van ons in tijd en ruimte. 

Voor mij is dat een van de dingen die de kerk zo 

waardevol maakt.”


