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Mijn kerk verbindt. De Joriskerk, een historische gebouw in het hart van Amersfoort

en ook onlosmakelijk verbonden met deze stad. Een kerk waar elke zondag een 

gemeente samenkomt en het Woord van God klinkt. Dat vraagt om essentiële

verbindingen, in eerste instantie met God maar daarnaast ook met elkaar. Een gemeente 

die elkaar ontmoet rondom Zijn Woord, op zondag maar ook doordeweeks in 

kringen, verenigings- en clubwerk. Ontmoetingen om gevoed te worden, om elkaar 

te kennen, om te kunnen delen en om elkaar te kunnen bemoedigen. 

Samen kerk zijn in de stad anno 2020 leert ons om dicht bij de Basis te blijven en 

we zijn blij met wat Focus hieraan bijdraagt. Samen kerk zijn vraagt ook om gaven 

en talenten, delen van wat je hebt. Met de Actie Kerkbalans vragen we om uw 

fi nanciële toezegging om Gods werk ook in 2020 mogelijk te maken. Mijn kerk 

verbindt, dat is ook dat we samen onze fi nanciële middelen hiervoor delen. Wat is 

het jou waard, wat draag jij bij?

Aandacht gevraagd!

Naast inkomsten uit de actie kerkbalans halen wij 

als wijkgemeente ook inkomsten uit de verhuur 

van Filalethes. De afgelopen jaren hebben wij 

overdag (op de momenten dat wij als wijkgemeente 

minder gebruik maken van Filalethes) een vaste 

huurder gehad. De verwachting is dat deze huurder 

in de loop van 2020 minder zal gaan huren. Wij 

zijn opzoek naar andere huurders die overdag 

structureel opzoek zijn naar ruimte in de binnen-

stad. Heeft u/jij tips, laat het de beheerder van 

Filalethes of één van de kerkrentmeesters weten.

De Bijbels� dies van Focus 
hebben de onderlinge

verbondenheid verdiept.



Teresa en Jantine over 

“mijn kerk verbindt” 

Vanaf het begin dat wij de Joriskerk binnen kwamen 

voelden wij ons welkom. De vriendelijkheid en 

hartelijkheid van de mensen om ons heen binnen 

de gemeente was gelijk vertrouwd. Om meer 

aansluiting binnen de gemeente te krijgen zijn we 

naar de avonden van onze wijkkring gegaan. Deze 

avonden vielen samen met de start van focus. Het 

mooie hiervan is dat je met verschillende mensen 

van verschillende leeftijden bij elkaar zit, waarbij 

iedereen zijn eigen levenservaring meeneemt. 

Focus zorgt ervoor dat je niet alleen wordt stil gezet 

bij je eigen geloof, maar ook dat je je richt op de 

mensen om je heen. Hoe draag ik mijn geloof 

uit en hoe leren we God en elkaar beter kennen. 

Sinds dit seizoen mogen wij leiding geven aan de 

Verspieders. Wij maken hierbij ook gebruik van 

focus. Dit om samen met de kinderen na te denken 

over het geloof en hoe we omgaan met onze 

medemensen zowel binnen de kerk als daarbuiten. 

Het is mooi om naast de zondagsdiensten samen 

met elkaar na te denken over het geloof doormiddel 

van focus.

Jantine van Dijk en Terésa van Hell

Anja over “mijn kerk verbindt”

Dat de kerk verbindt, voel ik naast de zondagse eredienst 

vooral in de wijkkring. Wij wonen in Vathorst, en dat voelt 

toch een beetje als diaspora. Ver van het centrum, ver 

van de kerk. De leden van onze wijkkring komen overal 

vandaan, hebben vaak geen familie in de stad en voelen 

zich des te meer op elkaar aangewezen. De Bijbelstu-

dies van Focus hebben de onderlinge verbondenheid 

verdiept. Het is fijn om openhartig over geloofsvragen 

te praten, en aangemoedigd te worden om de blik naar 

buiten te richten.

We merken ook dat er aandacht is voor elkaar. Waar zijn 

er problemen, hoe kunnen we elkaar helpen? Oppassen 

op elkaars kleintjes, de was strijken voor wie er even niet 

aan toe komt, boodschappen of een maaltijd brengen, alert 

zijn op problemen op iemands werk, en ga zo maar door. 

Op de gebedskring brengen we alle zorgen van de wijk- 

kring, maar ook alles waarvoor we mogen danken, bij God.

Naar aanleiding van Focus hebben we als wijkkring oog 

gekregen voor vluchtelingen door het bezoeken van een 

kerkdienst van ICF. Nu er ook een gezin met een heftige 

asielproblematiek uit onze gemeente in de wijk woont, 

komt het nog des te meer dichtbij, en proberen we er 

voor hen te zijn in praktische opvang en ondersteuning.

In een wijk als Vathorst komt de moderne tijd sterk naar 

voren. Gelukkig ontbreken ook in Vathorst de kerken niet. 

Nu en dan bezoeken we ook de diensten in Kruispunt 

en Hart van Vathorst, en voelen ons verbonden met de 

christenen in onze wijk. Ik word er altijd weer blij van als ik in 

het donker langs het station rijd en het verlichte kruis op de 

Kruispuntkerk zie. Het licht van het kruis beschijnt Vathorst!

Anja Laseur

Focus zorgt ervoor dat je niet alleen wordt stil  
gezet bij je eigen geloof, maar ook dat je je richt  

op de mensen om je heen.



Financiën 
‘Mijn kerk verbindt’! Ook voor 2020 is dat het thema 

van actie Kerkbalans. Verbindt u of jij zich ook weer 

fi nancieel aan onze gemeente?

Als wijkgemeente zijn we binnen de Protestantse 

Gemeente Amersfoort verantwoordelijk voor onze 

eigen inkomsten en uitgaven. In de weergegeven 

begroting zien we dat de actie Kerkbalans onze 

voornaamste bron van inkomsten is. Vergelijken we 

de inkomsten en uitgaven, dan zien we ook dat we 

met elkaar een uitdaging hebben. Samen gemeente 

zijn brengt kosten met zich mee. Daarom hebben 

we uw steun weer hard nodig. 

Aalt van Lagen, penningmeester

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? Binnen de wijkgemeente St. Joriskerk is in 2019 de 

gemiddelde bijdrage van alle betalende gemeenteleden € 45 per 

maand (€ 540 per jaar) 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

St. Joriskerk (www.sintjoriskerk-amersfoort.nl)

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

Drukker: Multi Media Concepts

Inkomsten 

€ 249.000

€ 25.000

€ 29.500 

€ 24.500 

€ 165.000

€ 5.000 

Kerkbalans

Verhuur gebouwen

Collecten en giften

Subsidie/bijdragen 
Focustraject

Overige inkomsten

€ 30.750

€ 37.570

€ 15.150 

€ 41.100 

€ 139.000 

Uitgaven

€ 263.570

Eredienst en pastoraat 
(incl. gebruik Joriskerk)

Wijkgebouw Filalethes 
(incl. beheer)

Onkosten en wijkactiviteiten

Kosten Focustraject

Overige lasten en afdrachten 
aan PGA/PKN


