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Meneertje Nooitgenoeg

Na tante Annie en mevr. Bloem komt er sinds kort een nieuwe

gast op bezoek bij de kinderen van de kindernevendienst. 

Meneertje Nooitgenoeg! Hij stelt zich voor en als je dit gelezen 

hebt, sluit je meneertje Nooitgenoeg in je hart!!

Op doktersadvies kom ik nu af en toe in de Emmauskerk. Om 

van mijn Dagorites af te komen. Deze vrij ernstige vorm van 

geldzucht (vroeger te veel verhalen over Dagobert Duck gelezen) 

schijnt besmettelijk te zijn; daarom ben ik er op verzoek van de

kerkenraad niet te vaak. Maar dat terzijde. Nu even over de Actie 

Kerkbalans. Toen ik daar laatst over hoorde kreeg ik spontaan 

pukkels. Het idee dat ik straks geld moet gaan betalen aan de 

kerk! Dat vertelde ik ook aan de voorzitter van de kerkenraad 

en die had - barmhartig als ze is - alle begrip voor mijn moeilijke 

situatie. ‘’Je hoeft alleen maar te geven wat je kan missen’’ zei 

ze. Pff , dat was een pak van mijn hart natuurlijk. Ik kan niets 

missen en dus hoef ik ook niets te geven. Maar, zei ze, als je 

geen geld geeft, kan je misschien wel een advies geven aan de 

mensen die wél geven. Je bent immers een slimme zakenman 

en jouw advies is wat waard! Dat had ze goed gezien natuurlijk. 

Mijn advies is goud waard, eigenlijk onbetaalbaar. Dus vooruit, 

daar komt-ie: Je moet je bijdrage aan de Actie Kerkbalans 

niet zien als een uitgave, een kostenpost, maar als een 

investering in Gods Koninkrijk. Het levert wel degelijk rendement 

op, soms zo klein dat je het niet ziet, als een mosterdzaadje. 

Maar reken maar dat het groeit. 

Ik weet dat dit klopt, en 

ik geloof het ook. Nu 

moet ik mezelf nog 

overwinnen. 

Hopelijk gaat u dat 

makkelijker af ....

Kerk en keuken

Maandagavond 4 november. In de keuken van de Emmaüskerk 

is het één en al bedrijvigheid, de kookploeg is druk bezig met 

het voorbereiden van de maaltijd. Af en toe komt er een gast 

binnen, schenkt zichzelf een kop thee of koffi  e in en gaat naar 

de middenzaal van de Emmaüskerk, waar de tafels al keurig 

zijn gedekt.

Al voor zessen zitten de gasten aan tafel en praten gezellig met 

elkaar, degenen die deze avond nieuw zijn, stellen zich voor en 

horen er meteen bij. De vier gedekte tafels zijn allemaal bezet!

Om zes uur precies wordt het eten binnengebracht, vanavond 

is er bami en dat valt bij iedereen in de smaak, zo is te horen. 

Na een kort gebed wordt het eten opgeschept, wat opvalt is 

dat het niet stil wordt tijdens de maaltijd, de gesprekken worden 

voortgezet en het is één en al gezelligheid. Na het toetje wordt 

een gedicht voorgelezen en de maaltijd wordt besloten met 

het Onze Vader.

Al ruim 30 jaar!! bestaat “Kerk en Keuken”, sinds september 

2018 als onderdeel van “de Eetlijn”, waar men met medewerking

van de kerken in de wijk, het Leger des Heils, De Nieuwe 

Sleutel en No Nonsense van maandag t/m donderdag kan 

genieten van een heerlijke maaltijd en dan ook nog voor een 

aantrekkelijke prijs!

€ 23.656

€ 7.560

€ 43.070

Begroting Emmauskerk

Inkomsten 

€ 98.750

€ 6.000

€ 49.100

€ 43.650 € 39.100

Uitgaven

€ 113.386

Kerkbalans

Verhuur gebouwen

Collecten en giften

Eredienst en pastoraat

Kosten kerkgebouw

Onkosten wijkactiviteiten

Overige lasten en afdrachten 
aan PGA/PKN



Liturgie, het hart van 
de gemeente 

Na het interview met ds. Rein van der Zwan vorig jaar over 

pastoraat dit keer een verslag van ds. Berend Borger over zijn 

ondersteuning van de liturgiecommissie.

Op zondag komt de gemeente bij elkaar om liturgie te vieren. 

Een oud woord noemt het godsdienstoefening. De gemeente 

oefent op zondag de godsdienst. Dat oefenen gebeurt volgens 

vaste patronen. We doen elke week bijna hetzelfde, net zoals 

kinderen op school door te oefenen en te herhalen de tafels 

leren, de rijtjes werkwoorden en al die andere dingen meer. 

Oefenen is belangrijk, en de herhaling maakt daar deel vanuit.

In de Emmauskerk komen we elke zondagmorgen bij elkaar 

om te oefenen, maar soms ook op andere momenten, zoals in 

de Stille Week, de week voor Pasen. Dan komen we elke avond 

bij elkaar om ons voor te bereiden op het belangrijkste feest 

van de kerk, het Paasfeest. Ook voor dat feest oefenen we ons, 

want we kunnen niet zomaar plompverloren Pasen vieren. Het 

vraagt aandacht, het vraagt bezinning, het vraagt oefening. In 

de vespers in de Stille Week werken we toe naar Pasen. Een 

vesper is een avondgebed, een moment van bezinning aan 

het einde van de dag. De zon is bijna onder, de nacht valt in, 

en juist op die grens van licht en donker zingen en bidden we 

tot God, om uitzicht uit het donker, om licht van de nieuwe 

morgen, want we geloven dat de nacht en het donker niet het 

laatste woord hebben. 

In de Emmauskerk hebben we een liturgiecommissie die vorm-

geeft aan die vespers. Want godsdienstoefening is niet iets van 

een dominee alleen, de godsdienstoefening is van en voor 

heel de gemeente. De leden van de commissie zijn Anneke 

Binnendijk, Thea en Jan Lamberts, Sierk de Bruin, Henk Homma 

en ook Jan v.d. Veer is erbij betrokken.

Robert Kordes, werelddiaken

verzameld, die 

we voor de kerst 

gaan versieren 

en weer 

verkopen voor 

dit project.

Diaken ben je het 

hele jaar door en niet 

alleen op zondagochtend. 

Je probeert mensen te helpen 

en samen met andere diakenen oplossingen te bedenken om 

mensen (gemeenteleden) te helpen, ook fi nancieel. Maar ook 

andere acties, die we door het jaar hebben, zoals in de lente 

Sams kledingactie en in juni de actie Vakantiegeld delen, worden 

georganiseerd door de diaconie.

Ik ben vooral bezig met het ZWO gebeuren in de kerk. Maar er 

gebeurt zoveel om ons heen, dat we ook dichtbij moeten 

blijven kijken en helpen. 

Sinds 6 jaar ben ik in de Emmauskerk diaken met een speciale

opdracht, nl. het ZWO-werk van de gemeente uitvoeren 

(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). 

Hierin heb ik een vrije rol, met alles wat ik verzin. Ik doe dit niet 

alleen, er is een commissie WereldWijd met gemeenteleden. 

Ons doel is om het zendingswerk zichtbaar te houden in de 

kerk. Je kunt bv. denken aan een maaltijd die we organiseren. 

De laatste 2 jaar hebben we bijvoorbeeld een carnavalsmaaltijd 

georganiseerd om de 40dagentijd op een ludieke en gezellige 

manier in te luiden. Maar ook elk jaar nodigen wij Amnesty 

International uit bij ons in de gemeente.

In de afgelopen jaren hebben we het project Mwana Ukundwa 

gesteund in de kerk. Dit was een gezamenlijk project van 

diaconieën van de PGA. Op dit moment steunen wij een project 

voor vluchtelingen uit Syrië in Libanon. Weer een mooi project 

dat we samen met de PGA hebben gekozen. Zo proberen wij 

in de kerkdiensten, wanneer de collecte voor dit project is, 

hierover meer te vertellen. Ik heb al eens met een schooltas 

met schoolboeken voorin in de kerk gestaan. Ik vind het mooi 

om mensen even te laten nadenken over het project, zodat 

het “binnenkomt”. Zo hebben we deze zomer lege wijnfl essen 



Ouderensoos

Eén keer per maand is het weer zover: dan komt de 

Ouderensoos bijeen in de middenzaal van de Emmaüskerk, 

op een woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. We 

beginnen altijd met een lekker kopje koffi  e en een amandel-

koekje. Dan opent ds. Wim Verschoor de bijeenkomst 

met een lied en een gebed. Daarna geven we het woord 

aan een spreker, die ons met of zonder foto’s iets komt 

vertellen over een boeiend onderwerp. Nu eens gaat het 

over Luther, Bach of over Spanje in de tijd van de Moren, dan 

weer over soorten orchideeën of over geestelijke bagage. 

Regelmatig doen we een quiz (over muziek, de Bijbel of 

spreekwoorden) en ook voor een bingomiddag deinzen 

we niet terug. Vaak wordt de bijeenkomst opgeluisterd 

met fragmenten klassieke muziek, want daar is ds. Verschoor 

nu eenmaal dol op. We zitten meestal met 10 tot 15 dames 

en heren bij elkaar, en maken er een gezellige middag van. 

Loop gerust eens binnen!

Tenslotte…… 

Elke laatste zondag van de maand nemen de gemeente-

leden een “tasje extra’ aan boodschappen mee. Tanneke 

de Mol zorgt ervoor dat de volle dozen naar de Voedselbank 

worden gebracht.

In december 2019 bestond de Emmakerk-Emmaüskerk 

90 jaar! Dat hebben we als gemeente samen gevierd.

Komend jaar ziet de begroting voor de Emmaüskerk er niet 

goed uit. Dit is o.a het gevolg van teruglopende verhuur-

inkomsten, hogere personeelskosten, noodzakelijk 

onderhoud, zoals reparatie riolering, en een teruggang in 

de opbrengst van de actie kerkbalans. 

Al een aantal jaren zien we een tegenvallende resultaten 

bij de actie kerkbalans. Dit komt ook door het wegvallen 

van enkele goede gevers en leden die niet bijdragen, maar 

waarvoor we wel administratiekosten moeten maken.

Uiteraard doen we onze uiterste best om meer huurders 

te interesseren voor onze zalen, zodat de verhuurinkomsten 

weer gaan toenemen. 

En wij hopen dat u uw wijkgemeente een warm hart 

toedraagt en dat laat blijken in uw kerkelijke bijdrage, 

want zonder voldoende fi nanciële middelen heeft ook 

een kerk geen bestaansrecht.

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
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