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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.debronamersfoort.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



Ons huishoudboekje voor 2023

Begroting De Hoeksteen

In de Hoeksteen vragen we u ieder jaar 

om een bijdrage voor Actie Kerkbalans. 

Uw steun hebben we hard nodig, ook 

weer in 2023. We krijgen geen subsidies 

en zoals u kunt zien komt een groot 

deel van onze inkomsten uit deze actie. 

Daarnaast verhuren we ons gebouw 

en houden we andere acties, maar uw 

maandelijkse steun is erg belangrijk. 

We geven ons geld uit aan zaken waar 

iedereen iets aan heeft. Zoals de 

apparatuur voor het geluid die we hebben

vervangen. Maar ook bij ons zijn de 

energielasten gestegen en we proberen 

dit zo goed mogelijk op te lossen. 

Als u de kerk steunt kunnen we blijven 

koffi  edrinken, elkaar ontmoeten, 

ontspannende activiteiten organiseren 

en onze wijkgemeente laten bestaan. 

Uw bijdrage

We zijn blij met alles wat u kunt missen 

voor de kerk, want zonder u redden we 

het niet. Kunt u meer missen dan vorig 

jaar? Dan zijn we daar blij mee.

Nu lijkt het alsof de begroting heel 

positief uitpakt, maar stel dat we sneller 

een predikant vinden en de energiekosten 

harder stijgen dan we nu inschatten... 

dan is dat verschil snel verdwenen. 

De toekomst is onzeker, maar samen 

zijn we vol vertrouwen. 

De kerkrentmeesters

www.hoeksteenamersfoort.nl

Elk jaar vragen wij u deel te nemen aan 

de actie kerkbalans. In de begroting 

hiernaast ziet u hoe de inkomsten en 

de uitgaven opgebouwd zijn. Behalve 

deze actie houden wij in het voorjaar 

een wijkactie voor de activiteiten binnen 

onze wijkgemeente en verhuren wij 

zaalruimten om alle lopende kosten te 

kunnen dekken.

Met uw bijdrage zorgen wij voor 

verbeteringen in de kerk waar u profi jt 

van heeft. Denk hierbij aan de beeld- 

een geluids-apparatuur die onlangs is 

vervangen. Denk aan maatregelen die 

nodig zijn om de stijgende lasten voor 

gas en elektriciteit op te vangen. Net 

als bij u thuis proberen wij de eindjes 

op een goede manier aan elkaar te 

knopen. Uw steun is onmisbaar voor 

het gaande houden van de activiteiten 

binnen de wijkgemeente.

Geschatte inkomsten

In onze begroting gaan wij er vanuit dat 

Actie Kerkbalans € 100.000 oplevert.

Inkomsten  € 143.700 

Kerkbalans € 100.000  

Verhuur gebouwen € 27.500

Collecten € 9.500

Wijkactie en rente € 6.700                   

Uitgaven  € 118.635

Gebouwen € 30.200

Pastoraat € 46.000

Kerkdiensten en act. € 7.925   

Overige kosten € 34.510

Geschatte uitgaven

De uitgaven zijn voor dit jaar lager dan 

normaal. Dat komt doordat we nu geen 

predikant hebben. We denken dat de 

vacature in de loop van het jaar wordt 

vervuld. Daarom hebben we alleen voor 

het komende jaar minder salariskosten 

begroot.


