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‘Mijn kerk geeft rust. Ik ervaar
het als een enorme rijkdom dat ik
in de kerk tot mezelf kan komen.
Het draait in het leven niet alleen
om werken. De kerk helpt me voor
ogen te houden op die andere
zaken in het leven die er zoveel
meer toe doen.’

In de kerk geven we: om elkaar, voor elkaar, namens elkaar. En we ontvangen:
een woord of lied op zondag, mooie gesprekken of een kaartje door de week.
Gods liefde door de handen en harten van onze wijkgenoten.
De Nieuwe Kerk op de hoek Leusderweg-Daltonstraat is al jaren een bekend
fenomeen: een markant gebouw op een bekende plek. Veel wijkgenoten komen
daar: sommigen vanwege de bazaars in het najaar en vlak voor kerst. Anderen
om stil te staan bij het leven, om een woord van bemoediging te krijgen of met
anderen te delen. Dat geeft de kerk.

Begroting Nieuwe Kerk
Inkomsten
€ 251.058

Uitgaven
€ 251.058

€ 40.150

€ 44.068

€ 64.067

€ 10.500
€ 151.691

€ 50.173
€ 48.717

Kerkbalans

Gebouwen en inventarissen

Verhuur gebouwen
Collecten
Overig (o.a. subsidies)

Pastoraat

€ 92.750

Kerkdiensten en kerkelijke
activiteiten (o.a. IZB Focus)
Overige kosten

‘In de kerk draait het niet om geld.
Er zijn heel andere zaken waar ze
ons voor in willen zetten. Helpt u ons
ervoor te zorgen dat dat zo blijft?’

De Nieuwe Kerk staat open voor ontmoeting met God
en mensen. Bijna elke dag komen bewoners van het
Leusderkwartier en andere delen van de stad er samen.
We eten, praten, maken muziek, zingen, leren en luisteren.
Dat is geloven: samen dingen doen, samen vragen stellen,
samen antwoorden vinden. Dat gebeurt op heel veel
verschillende manieren, in de kerk en daarbuiten. Soms
op bijzondere momenten, zoals een bruiloft of een
begrafenis. Maar ook op andere dagen geeft de kerk veel.
Elke zondagochtend gaan de deuren open voor wekelijkse
kerkdienst: de dominee vertelt over God en over Jezus
en laat zien hoe zij relevant kunnen zijn in ons leven. Er
zijn clubs voor kinderen, er is een ontmoetingsmorgen
voor ouderen, er is een cursus voor mensen die meer
over het geloof willen weten. Kerkleden en andere geïnteresseerden komen ook bij elkaar samen om te praten
over wie God is en wat Jezus voor hen betekent. Dit jaar
krijgen die bijeenkomsten in kleine kringen extra aandacht
in een traject dat we Focus noemen.
De kerk geeft veel, doet veel, betekent veel. Maar dat gaat
niet vanzelf. Er zijn wel meer dan honderd vrijwilligers
actief om de activiteiten te organiseren. Dat kost ook
veel. We vragen elkaar een bijdrage om deze activiteiten
in stand te kunnen houden. Dat is de actie Kerkbalans.

‘Mijn kerk geeft hoop. Mijn leven is
niet gegaan zoals ik wilde, maar uit de
diensten haal ik vaak nieuwe kracht om
er tegenaan te gaan.’

Een detail uit
het kunstwerk ‘Kerk’
van Jonathan Straatman (C) Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Ruben Schipper

Een groep kunstenaars van de Hogeschool voor de
Kunsten heeft zich verdiept in de Nieuwe Kerk en
hun gevoel en beleving van God en de Nieuwe Kerk
verbeeld. In een expositie van één dag lieten ze hun
werk zien. Voor de een draait het in de kerk vooral
om zingeving: ze zoekt in haar leven de rode draad.
Voor een ander is de muziek in de kerk belangrijk:
ze componeerde een grafisch kunstwerk en
combineerde dat met orgelspel. Gebed speelt in de
kerk ook een belangrijke rol: voor jezelf, voor een
ander en voor de wereld. Dat leidde tot een heuse
gebedsmachine. Wat alle kunstenaars gemeen hebben,
is een interesse in de kerk, in het geloof én de ervaring
dat ze welkom zijn. De Nieuwe Kerk is een gastvrije
kerk, dat ervaren ook de kunstenaars in de diensten
en tijdens de expositie.

Sinterklaas komt op bezoek in de Nieuwe Kerk. Hij heeft
voor alle kinderen een leuk cadeautje. De kinderen
hoeven niet lid te zijn, geen geld te betalen, ze hoeven
er niets voor te doen. Dat geldt ook voor anderen: van
wie de kerk bezoekt, wordt niet iets gevraagd. De kerk
wil vooral geven.

Jongeren van de Nieuwe Kerk gaan elk jaar samen
een weekend op kamp. Het terrein van de YMCA in
Leusden biedt allerlei mogelijkheden om elkaar op
een ontspannen manier beter te leren kennen. Zo
ontstaan nieuwe vriendschappen tussen mensen die
soms dicht bij elkaar in de buurt wonen en elkaar
op straat of school niet tegenkomen.
Voor de jongsten is er elk jaar Vakantiebijbelfeest.
Drie dagen met knutselwerkjes, een clown of theater,
samen pannenkoeken eten, zingen en Bijbelverhalen
horen. Een mooie traditie aan het eind van de
vakantie, vlak voor de start van het schooljaar.

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

De kerk geeft veel. De waarde daarvan is lang niet
altijd in geld of woorden uit te drukken. Het mogelijk
maken van alle activiteiten en het onderhoud van
ons mooie maar oude gebouw kost ook wel het
nodige: ongeveer 250.000 euro per jaar.

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

Zo is predikant in dienst van de kerk; doordat hij
fulltime aan de Nieuwe Kerk verbonden is, kan hij al
zijn aandacht richten op Gods woord en het vertellen
erover. Doordat de kerk hem betaalt, is het mogelijk
dat hij aan ieder die het nodig heeft aandacht kan
besteden, zonder daar steeds een aparte (dure)
rekening voor te moeten sturen.
Het onderhoud kost ook veel. Het gebouw is oud,
daarom duur in energieverbruik en moet ook regelmatig onderhouden worden. Het schilderwerk is
net weer bijgewerkt, het Nieuwe Kerkenhuis wordt
aangepakt en de houten vloer in de grote kerkzaal
is ook nodig aan een opknapbeurt toe.
Een andere forse kostenpost is het orgel, dat in
1974 is gebouwd, maar sindsdien behalve jaarlijkse
stembeurten geen noemenswaardig onderhoud
heeft gehad. Dit jaar willen we het orgel uitbreiden,
waardoor het meer tot zijn recht komt.

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

De kerk geeft op verschillende manieren. Een woord
om over na te denken, een ontmoeting, een goed
gesprek. Een arm om een schouder, financiële
ondersteuning aan mensen die het niet op een
andere manier kunnen bolwerken. Helpt u de kerk
dit allemaal mogelijk te maken? In de bijgevoegde
brief staat hoe u kunt geven.

Kerkelijk Bureau
Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort
Tel. 033 - 461 04 41
info@pkn-amersfoort.nl
www.pkn-amersfoort.nl
Nieuwe Kerk (www.nieuwekerkamersfoort.nl)
Opmaak:Ivar van Loen (www.ivarontwerpt.nl)
Drukker: Multi Media Concepts

