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De Hoeksteen, steeds 

dichterbij in Schothorst

Het is zondagmorgen, ik kom net terug van een kerkdienst 

in de Hoeksteen. De plek waar mensen ontmoeten, elkaar 

en ook zichzelf. We werden aangesproken: wat doe jij 

om van je zwaard een ploegschaar te maken? Als ik in 

mijn eentje iets niet doe, dan is het niet zo erg, maar wat 

als iedereen het niet doet? 

De Hoeksteen, 

dynamisch en stil

De Hoeksteengemeente is een dynamische gemeente, 

voor kerktijd gonst en ruist het in ons kerkgebouw. Tot 

de kerkenraad binnenkomt, de muziek stopt en de stilte 

indaalt. We komen met elkaar voor Gods aangezicht. 

We zingen, bidden, spelen, preken, luisteren, proberen 

uit. Met elkaar beleven we mooie diensten, ook deze 

ochtend. En na kerktijd ruist het weer, in de hal, in de 

kerkzaal, in de bijzalen, mensen drinken koffi  e of thee en 

maken contact, praten bij en stemmen af. 

Er schoot een gedachte door mij heen: wat als dit allemaal 

stilvalt? Gelukkig is het niet zover en kunnen we met 

elkaar ervoor zorgen dat het niet zover komt. Onze kerk 

leeft, onze kerk geeft!

Begroting De Hoeksteen

Inkomsten 

€ xxxxxx
Uitgaven

€ xxxxxx
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Exploitatielasten kerkgebouw

Onderhoudsdotatie kerkgebouw

Centrale beheerskosten

Pastoraat

Direct wijkwerk

Kerkrentmeester-quotum / solidariteitskas

Vergoedingen (o.a. organisten)

Verhuur kerkgebouw

Actie kerkbalans

Wijkactie

Collecten

Rente

‘Omdat de kerk een zinv�  ins� � ut is 
voor de samenleving en voor mij in het 
bijzonder’.
Alike Maarse



De Hoeksteen geeft

Onze kerk geeft ons kerkdiensten, bijeenkomsten, kringen, 

ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud, van alle 

leeftijden. Onze kerk geeft zicht op de werkelijkheid achter 

ons dagelijkse leven. Binnen de Hoeksteen is het mogelijk 

om contact te maken: op een inloopochtend en ook 

kun je een gesprek aanvragen met Marieke den Braber, 

onze wijkpredikant en met mensen van het pastorale 

team. Wil je een van de anderen spreken? Laat het weten, 

wij geven graag. 

Je kunt mailen naar predikant@hoeksteenamersfoort.nl. 

De Hoeksteen betrokken

Wat zijn er een mensen betrokken bij onze  

gemeente: dominee, musici, kosters, koffieschenkers, 

mensen van het welkom, oppassers, ouderlingen, 

diakenen. Verder nog de mensen bij de gespreks- 

kringen en de ouderensoos, leiding van de kinder- 

dienst en de mensen van Joke, de JOngerenKerk. 

Daarnaast nog allerlei mensen achter de schermen, 

mensen die in de luwte hun bijdrage leveren. En 

nu hebben we nog steeds niet alle vrijwilligerstaken 

benoemd. De komende jaren gaan we binnen het 

vrijwilligersbeleid actief aan de gang met het thema 

‘zien en gezien worden’. Als jij je laat zien, dan 

word je gezien en dat geeft de energie en spirit 

om bij te blijven dragen ons onze kerk. 

De kerk, dat zijn wij.

‘Ik geef aan de kerk om  
God te leren kennen’.

Een Hoekstener



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 Hoeksteen (www.hoeksteenamersfoort.nl)

Klaartje Donzepad 59, 3813 PZ  Amersfoort

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

Drukker: Multi Media Concepts

De Hoeksteen geeft, 

wij ook

De kerk is een gemeenschap van mensen die samen-

komen voor de ontmoeting met God. Die kerk geeft. 

De kerk is daarnaast ook een stenen gebouw, een 

koffi  eapparaat, een vleugel, een orgel enzovoort. 

Om dit in stand te houden, geven wij: de kerk geeft, 

wij ook. Daarom ook dit jaar weer de actie kerkbalans. 

Dit is de grootste inkomstenbron voor de materiële 

kant van ons kerkzijn. Daarom roepen we u en jullie 

op gul te geven, naar de mogelijkheden die je hebt.

Op dit moment neemt ons ledenaantal af. Met minder

mensen, moeten we dezelfde begroting rond zien 

te krijgen. Vraag u, je daarom bewust af: wat geef 

ik en wat ga ik geven? Als ieder lid 10% meer geeft, 

maken we met elkaar de begroting rond. Het materiële 

is van belang om het geestelijke te ondersteunen. 

Laten we met elkaar voor beide pijlers van onze 

Hoeksteen zorgdragen.

De kerk geeft, jij ook?

Voor vragen en/of opmerkingen: 

kerkrentmeesters@hoeksteenamersfoort.nl.

‘De kerk is voor ons 
belangrijk, dus daar 
dragen we graag 
fi nancieel aan bij’.
Familie Huisman


