Al meer dan 750 jaar is de Sint Joriskerk voor ontelbaar veel gelovigen
van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en
gevierd. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn
naar hen die God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen. Wilt
u ook dat de Sint Joriskerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang
voor staat?
Kerk in Amersfoort
Uw wijkgemeente hoort bij de
Protestantse Gemeente Amersfoort
(PGA), samen met negen andere
wijkgemeentes. Daarom dragen we ieder
jaar een deel van de centrale kosten,
zoals de Drieluik en het Kerkelijk Bureau.
Zie pkn-amersfoort.nl.

Dankzij uw bijdrage kan de kerk
voortbestaan
Als wijkgemeente zijn wij verantwoordelijk voor
onze eigen inkomsten en uitgaven. We hebben
ook dit jaar weer een uitdaging. Door prijsstijgingen stijgen onze uitgaven met ruim 10.000
euro (omgerekend 35 euro per huishouden).
Omdat Aktie Kerkbalans onze belangrijkste bron van
inkomsten is vragen we u, als u hiertoe in staat bent, om extra
bij te dragen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht
de hoogte ervan!

Belastingvoordeel
Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als
gift opgeven bij de belastingdienst. De
PGA is een ANBI-instelling. Nog meer
voordeel? Zie pkn-amersfoort.nl (onder
bijdragen).
Meer informatie
Neem contact op met het Kerkelijk
Bureau: 033 461 0441 of bezoek
onderstaande site.

Aktie Kerkbalans

Collectes en giften

Pastoraat & eredienst

Wijkgebouw Filahetes

Verhuur gebouwen

Overige inkomsten

Wijkactiviteiten

Overige lasten

Belastingvoordeel voor uw gift? Het kan!
Steunt u onze gemeente al met een kerkelijke bijdrage? Wist u dat u
dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost? Uw
giften aan de kerk zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U kunt
ook uw kerkelijke bijdrage en collecte geven in de vorm van een
periodieke gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen loopt uw v
voordeel op tot 52%. Dit voordeel kunt u ten
goede laten komen aan de kerk. Zo
verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het
u extra geld kost.
U
U doet dan net als bij Kerkbalans een
toezegging, maar nu voor een
periode van vijf jaar. Zie voor meer
informatie onze website.

Stadsdominee
De stadsdominee heeft geen eigen
gemeente, maar is dominee voor de
zoekers en de kerklozen in Amersfoort. U
kunt dit werk steunen met een aparte gift
op rekeningnummer NL 88 INGB 0009
2253 67 t.n.v. Stadsdominee PGA.
Richtlijn
Deze richtlijn is een advies, geen
verplichting. U bepaalt hoeveel u betaalt.

sintjoriskerkamerfoort.nl/kerkbalans

