
G f vandaag 
v r de Adventkerk 

van morgen\

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 Amers-
foort (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 https://adventkerk.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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Begroting Adventkerk

Uitgaven 
€ 244.000

Pastoraat: vergoeding wijkpredikant, bijstand pastoraat en gastpredikanten

Gebouw: onderhoud, energiekosten, orgel, lift, brandinstallatie, etc.

Kerkdiensten/activiteiten: erediensten, bloemengroet, jeugdwerk, missionair 
werk, etc.

Kerkrentmeesterlijke afdrachten: verplichte afdrachten PKN

Beheer en administratie: administratieve kosten en Kerkelijk Bureau

Toevoeging fondsen PGA: reserveringen t.b.v. wijkgemeenten

Inkomsten
€ 230.000

Verhuur

Actie Kerkbalans

Collecten

Wijkkasactie en overige giften

Tekort

We verwachten in 2023 een tekort van € 14.000 voor 

onze Adventkerk. In deze fl yer leggen we u uit waardoor 

het tekort ontstaat en hoe we het willen oplossen. 

We hopen u zo het vertrouwen te geven om uw kerk te 

steunen met een (hogere) fi nanciële bijdrage, ook in 2023.

Stijgende energiekosten
Zo zijn de energiekosten sterk gestegen 

en is de gasprijs voor de Adventkerk in 

2023 bijna tien (!) keer zo hoog als in 

2022. We hebben maatregelen genomen 

om het gasverbruik te verminderen: de 

temperatuur in de kerkzaal is verlaagd 

en (tussen)deuren houden wij zoveel 

mogelijk gesloten. Het helpt, maar de 

totale energiekosten in 2023 zullen nog 

steeds veel hoger zijn. We denken ook 

na over structurele maatregelen, zoals 

aanpassingen aan het gebouw. 

Ook de prijs van elektriciteit is gestegen, 

maar door de zonnepanelen op ons 

dak wekken wij een groot deel van 

onze stroom zelf op.

Waar halen we het geld vandaan?
Voor de inkomsten is de Adventkerk 

afhankelijk van de verhuur van het kerk-

gebouw, maar vooral van de bijdrages 

van gemeenteleden tijdens Actie Kerk-

balans, collecten en giften.

De verwachte inkomsten in het jaar 

2023 bedragen ruim € 230.000 (zie 

afbeelding links onderin). Om de stijging

van de kosten te kunnen betalen, 

hebben we bij de verwachte inkomsten 

voor het jaar 2023 rekening gehouden 

met een stijging van zo’n 5%.

Vooruitzicht voor 2023
We verwachten dus ongeveer € 244.000 

aan kosten te maken in 2023 en ongeveer 

€ 230.000 aan inkomsten te ontvangen. 

Dit betekent dat we onder de streep 

ongeveer € 14.000 tekortkomen. 

Met uw (verhoogde) bijdrage zorgen 

ervoor we dat we als Adventkerk een 

plaats zijn en blijven van geloofsopbouw, 

bezinning, bemoediging, ontmoeting 

en gemeenschap.

Vragen?
Als u vragen heeft over de begroting 

van de Adventkerk neem dan vooral 

contact met ons op. Dat kan door een 

e-mail te sturen naar het e-mailadres 

kerkrentmeesters@adventkerk.nl of 

een van de kerkrentmeesters aan te 

spreken na een kerkdienst.

Stijgende energiekosten
Zo zijn de energiekosten sterk gestegen 

en is de gasprijs voor de Adventkerk in 

2023 bijna tien (!) keer zo hoog als in 

2022. We hebben maatregelen genomen 

om het gasverbruik te verminderen: de 

temperatuur in de kerkzaal is verlaagd 

en (tussen)deuren houden wij zoveel 

mogelijk gesloten. Het helpt, maar de 

totale energiekosten in 2023 zullen nog 

steeds veel hoger zijn. We denken ook 

na over structurele maatregelen, zoals 

aanpassingen aan het gebouw. 

De kerk kost geld
Tijdens de ochtenddienst van 15 januari 

2023 hebben we u gevraagd: waar denkt 

u dat de Adventkerk geld aan uitgeeft? 

In de afbeelding hieronder staat het 

antwoord op die vraag.

We zijn een actieve kerk, met veel 

activiteiten en een grote groep jeugd. 

Activiteiten kosten geld, maar we 

besteden ons geld ook aan:

• het houden van erediensten;

• onderhoud van ons gebouw;

•  kosten voor 

onze dominee, 

pastoraat en 

gastpredikanten;

• administratie; en

• energiekosten.

Wij denken dat de Adventkerk in 2023 

ongeveer € 244.000 aan kosten zal 

maken. Ten opzichte van 2022 is dit 

een stijging van ruim 8%. Dit komt 

doordat alles duurder is geworden en 

dat raakt ook de Adventkerk.


