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Mijn kerk gee�  mij:
...een plek en gelegenheid voor bezinning 
en refl ecti e; dat heb ik hard nodig naast 
de waan van de dag!
Corrie

Mijn kerk gee�  mij:
...een appel om te proberen de 
boodschap in de bijbel, en zeker 
het voorbeeld van Jezus over 
barmharti gheid en (mensen)
recht, in de dagelijks prakti jk na 
te s� even en te leren zien in de 
maatschappij wereldwijd
Jan Paul



€ 8.800

€ 62.700

€ 55.400

€ 79.400 

€ 28.200

Mijn kerk geeft. Misschien een merkwaardig motto voor de actie Kerkbalans. 

Het gaat er nu toch om dat de kerk vráágt? Om een fi nanciële toezegging voor 

komend jaar? Dat klopt ook. Maar het is vragen om te kunnen geven! Verderop 

in deze brochure leest u over wat de Fonteinkerk te bieden heeft. Aan wie 

deel uitmaken van deze mooie geloofsgemeenschap, maar ook aan anderen. 

Meer en meer buurtbewoners weten de kerk te vinden, voor muziek, kunst, 

ontmoeting, verdieping. Lees het eerst maar eens. En vraag u dan af, hoeveel u 

daarvoor over heeft!

Begroting Fonteinkerk

Inkomsten 

€ 234.500

€ 16.500

€ 71.000

€ 145.000

€ 2.000 

Uitgaven

€ 234.500

VVB

Verhuur

Collecte/giften

Overige

Pastoraat

Beheerder

Kerkgebouwen

Wijkactiviteiten

Overige lasten



Mijn kerk geeft – aan wie maar wil… 

De Fonteinkerk wil – net zoals de andere kerken in 

wijk en stad – niet naar binnen gericht zijn. 

Het is de kern van wat de diaconie doet. Zo maar 

een voorbeeld: de actie ‘Vakantiegeld delen’ 

maakt het voor mensen (en kinderen!) met een 

krappe beurs mogelijk er in de zomer toch even 

tussenuit te gaan. De diaconie werft haar eigen 

financiële middelen, maar zonder de kerk zou het 

niet gaan.

Samen met andere kerken willen we present zijn 

in Amersfoort-Zuid, bijvoorbeeld in de zorginstel-

lingen. Samen zijn we ook zichtbaar in de stad, 

door de straatpastores en de stadsdominee.

Het Huis van Zuid, het prachtige zalencomplex bij 

de Fonteinkerk, ontvangt steeds meer gasten van 

buiten de eigen kring. Ze komen tentoonstellingen 

bekijken, muziek luisteren, meedenken en -praten 

in het Wees-erbij-café. We ontvangen ze graag op 

de hoogtijdagen van Kerst en Pasen – en natuurlijk 

ook in de ‘gewone’ diensten. 

En dan hebben we het nog niet eens over de vele 

huurders die graag gebruik maken van de zalen 

en de gastvrije bediening!

Wat geeft mijn kerk mij?

Verbondenheid – dat is het eerste wat bij veel mensen 

bovenkomt, als hen die vraag gesteld wordt. Want kerk is 

voor hen een ander woord voor gemeenschap, op elkaar 

betrokken zijn. 

Het ligt voor de hand daarbij te denken aan de kerkdiensten. 

In het samen luisteren, bidden en zingen – en zeker  

ook in het samen koffie drinken na de dienst – kun je 

verbondenheid ervaren. 

Aandacht voor wat je bezighoudt. Blij zijn met wie blij is, 

verdrietig met wie verdrietig is. Paulus heeft het er al over 

(kijk maar eens in Rom. 12:15). Dat ervaar je ook als je van 

iemand die je helemaal niet zo goed kent, een mooie 

kaart krijgt. Of een bemoedigende e-mail. Of als iemand 

‘van de kerk’ bij je langs komt.

Maar er is meer. Mijn kerk geeft mij vooral de ruimte, 

zegt iemand. Ruimte om mijzelf te zijn. We hoeven niet 

allemaal hetzelfde te denken, hetzelfde te doen. Dat wil 

de Fonteinkerk mensen laten ervaren. En het werkt!

‘Mijn kerk geeft’? Je kunt ook zeggen: mijn kerk wórdt mij 

gegeven. Het is een cadeau! ‘Genade’ noemen we dat 

in de kerk. Eén groot teken van die God die in Christus 

geeft. Zichzelf geeft. Al het andere komt daaruit voort.

Frisse blik!

Het jaarthema waarmee de Fonteinkerk dit jaar 

probeert de verschillende activiteiten op elkaar 

te betrekken, is: Frisse blik! We willen voorkomen 

dat we dingen doen en op een bepaalde manier 

doen, omdat we ze nu eenmaal altijd (zo) gedaan 

hebben. Het kan altijd anders en dikwijls beter!

Even verder kijken…

We zijn blij met elke financiële toezegging voor dit nieuwe 

jaar. Maar we kijken ook graag verder vooruit. En misschien 

wilt u dat ook wel. We noemen twee mogelijkheden.

•  U kunt een toezegging doen voor vijf jaar. Voor ons 

biedt dat meer zekerheid, en voor u kan het een fiscaal 

voordeel betekenen, omdat de ondergrens voor de 

giftenaftrek niet geldt.

•  Wie nog wat verder vooruitkijkt, denkt wellicht aan een 

legaat, te regelen in een testament. 

Over hoe dat precies werkt kunt u contact opnemen 

met Jan Paul Griede, een van onze kerkrentmeesters 

(eenjpg@gmail.com; 033-4631658).

De kerk is voor mij als een licht op mijn 
levensweg en door dat licht heen mag  
inspiratie en verdieping schijnen; een  
veelkleurig licht als een prisma, zoals de 
kerk ook veelkleurig is.
Elles



U ziet hierbij waar de Fonteinkerk haar inkomsten 

ongeveer vandaan haalt en waaraan dat geld besteed 

wordt. Vooruitkijken blijft moeilijk. Er zijn altijd risico’s. 

We gaan uit van een sluitende begroting, maar we 

beseff en heel goed dat daar voor heel veel nodig is. 

We hebben vertrouwen in de fi nanciële bijdragen 

die veel gemeenteleden voor hun kerk blijken over 

te hebben. Maar we zijn ook afhankelijk van huur-

inkomsten en die post is niet makkelijk goed te 

voorspellen. Soms valt er een ‘grote huurder’ uit, 

meer dan eens komt er een ‘kleine huurder’ bij. 

Sommige uitgaven zijn bij voorbaat zeker, andere – 

zoals energie – kunnen per jaar veranderen.

Tenslotte

Misschien geeft deze brochure u aanleiding om 

contact te zoeken met uw kerk. Laat het weten, 

via het contactformulier op de website

(www.fonteinkerk-amersfoort.nl), of door een 

berichtje naar: scriba.fonteinkerk@gmail.com. 

U hebt in deze brochure kunnen lezen wat de kerk 

te geven, te bieden heeft. En wat de kerk het komende 

jaar denkt nodig te hebben om te proberen een en 

ander waar te maken. Nu is het aan u. Vraag u af of 

en hoeveel u dit jaar kunt bijdragen. En laat het ons 

weten, zodat we met plezier blijven doen wat we doen.

Wilt u voortaan niet meer per brief, maar per e-mail 

benaderd worden? Dat doen we graag. 

Geef uw e-mailadres dan even door aan: 

scriba.fonteinkerk@gmail.com en het wordt geregeld.

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

Fonteinkerk (www.fonteinkerk-amersfoort.nl)

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

Drukker: Multi Media Concepts

Mijn kerk gee�  mij:
...het gevoel dat ik welkom ben
Luuk


