
Geef vandaag 
voor de St. Joriskerk 

van morgen\



Begroting De Sint Joriskerk

Inkomsten 

€  248.000

€ 42.950 

€ 19.000

€ 29.500 

€ 56.500 

€ 107.000 

€ 185.000

€ 26.000 € 1.500

€ 35.500 

Uitgaven

€ 254.950

Kerkelijke bijdragen

Collecten en giften

Opbrengsten verhuur Filalethes

Overige inkomsten

Pastoraat

Kosten kerkelijke gebouwen

Salarissen en vergoedingen

Kerkdiensten en activiteiten

Beheer en overige lasten

Wat is de Joriskerk u waard? Wat betekent het voor u? 

Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u 

gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar 

anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te 

bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een 

moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven 

de waan van de dag? De waarde van de kerk is voor 

iedereen weer anders. We zijn dankbaar dat we 

met elkaar kerk kunnen zijn. Wilt u ook dat 

de Joriskerk kan blijven doen waar ze al 

eeuwenlang voor staat?

Dankzij uw bijdrage kan de 

Joriskerk voortbestaan.

Financiën van de wijkgemeente

Als wijkgemeente van de Sint Joriskerk zijn wij verantwoordelijk voor onze 

eigen inkomsten en uitgaven. Door forse prijsstijgingen is het moeilijk om 

de begroting 2023 sluitend te krijgen. We verwachten dat de uitgaven met 

ruim 10.000 euro toenemen ten opzichte van de begroting 2022. 



Zoomen we verder in op de uitgaven 

dan zien we dat vooral de energiekosten 

fors stijgen. In de begroting 2023 is 

rekening gehouden met een stijging 

van de energiekosten van 50%. De 

verwachting is dat de energieprijzen 

stijgen met 400%. Zonder aanpassing 

in verbruik zullen de energiekosten 

toenemen met 45.000 euro.

Omdat Actie Kerkbalans onze voor-

naamste bron van inkomsten is vragen 

we u, al u dat kunt, om extra bij te 

dragen. Met een extra bijdrage van 5% 

per huishouden komen we in de buurt 

van een sluitende begroting. Natuurlijk 

zijn we heel blij met iedere bijdrage, 

ongeacht de hoogte ervan!

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? 

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) 

kunt aftrekken bij de aangifte van uw 

inkomstenbelasting. Helaas geldt dat 

alleen voor giften boven de 1% en tot 

maximum van 10% van het verzamel-

inkomen. Die grenzen zijn er niet voor 

een periodieke gift. Bij een periodieke 

gift schenkt u minimaal vijf jaar lang 

elk jaar eenzelfde bedrag aan onze 

gemeente. Periodieke giften zijn volledig 

aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, 

als trouwe gever, een fi scaal voordeel 

opleveren. Dit voordeel kunt u ten goede 

laten komen aan de kerk. Zo verhoogt 

u uw bijdrage, zonder dat het u extra 

geld kost. 

Wilt u berekenen wat dit voor u kan 

betekenen? bekijk dan de schenkcalculator 

(https://pkn.schenkcalculator.nl).

Meer informatie over de begroting of het doen van een periodiek 

gift vind u in de Scipio-app of neem contact op met Rikus Koopman 

(rikuskoopman@sintjoriskerk-amersfoort.nl)



Alvast bedankt.

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans is een landelijke 

actie van o.a. de Protestantse 

Kerk in Nederland. Uw bijdrage 

is bestemd voor het algemene 

werk in uw eigen wijkgemeente, 

zoals onderhoud en erediensten.

Kerk in Amersfoort

Uw wijkgemeente hoort bij 

de Protestantse Gemeente 

Amersfoort (PGA), samen met 

negen andere wijkgemeentes. 

We dragen ieder jaar een deel 

van de centrale kosten, zoals 

de Stadsdominee, de Drieluik 

en het kerkelijk bureau. Zie 

www.pkn-amersfoort.nl en 

ontdek de veelkleurigheid 

van de PGA. 

Belastingvoordeel 

Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij 

de aangifte inkomstenbelasting. De PGA is een ANBI-instelling. 

U kunt ook een periodieke gift geven, zie hiervoor 

https://pkn-amersfoort.nl/doe-mee/belastingvrij-schenken.

Richtlijn 

Deze richtlijn is een advies, geen verplichting. U bepaalt hoeveel 

u betaalt.

Meer informatie

Neem contact op met het Kerkelijk Bureau: 033 461 0441, 

info@pkn-amersfoort.nl of bezoek www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Netto inkomen per maand Bijdrage per maand

€ 1.600 € 9 tot € 18

€ 2.000 € 17 tot € 35

€ 3.000 € 30 tot € 85

€ 4.000 € 70 tot € 130

€ 5.000 of meer € 120 tot € 250 of meer
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