
Geef vandaag voor 
de kerk van morgen



With the explosion

of smartphones and

tablets, staying on

top of mobile trends

means you can win

big.

Voor uw wijkgemeente
Uw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de
Protestantse  Gemeente Amersfoort. Dit is een
samenwerkingsverband van 10 wijkgemeenten en
een stadskerk. 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
schenkings-overeenkomst 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 2020 was binnen de PGA  de gemiddelde bijdrage
van alle bijdragende gemeenteleden €36,50 per
maand per huishouden. U kunt onderstaande richtlijn
gebruiken.
 
Bij een netto inkomen van:
- 1.600,- p/mnd. >  8,- tot 16,- bijdrage p/mnd.
- 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage p/mnd.
- 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage p/mnd.
- 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage p/mnd.
- 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage p/mnd of
meer.

De PGA heeft 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.

Meer informatie
Vraag meer informatie bij uw wijkgemeente of bij het
Kerkelijk Bureau (tel. 033 - 461 04 41)

Al bijna 800 jaar is de Sint Joriskerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote
betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd.
Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levens-
ervaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen
gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen
die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met
elkaar. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor
staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan
de kerk voortbestaan.

Als wijkgemeente van de Joriskerk zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen
inkomsten en uitgaven. In de weergegeven begroting zien we dat de actie
kerkbalans onze voornaamste bron van inkomsten is. Door de coronacrisis is
het moeilijker om inkomsten uit verhuur en collecten te realiseren.
Vergelijken we de inkomsten en uitgaven, dan zien we ook dat we daar met
elkaar een uitdaging hebben. Ons verzoek aan u is dan ook, indien u hiertoe
in staat bent (want inkomensverlies als gevolg van corona gaat ook aan onze
gemeente niet voorbij), na te gaan of u dit jaar extra kunt bijdragen. Wij
hopen een substantiële bijdrage waar dit mogelijk is. Natuurlijk zijn we
heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Kerkelijk Bureau
Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort
Tel. 033 - 461 04 41
info@pkn-amersfoort.nl
www.pkn-amersfoort.nl
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Steunt u onze gemeente al met een kerkelijke bijdrage of geeft u geregeld een
gift? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld
kost? Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie
Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van
een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu
voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede
laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost. 

www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

'Ik geef om een
plek waar ik mijn
geloof in God kan

delen'

‘Voor hetzelfde geld geeft u meer’


