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Kerk in Amersfoort
Uw wijkgemeente hoort bij de
Protestantse Gemeente Amersfoort
(PGA), samen met negen andere
wijkgemeentes. Zie pkn-
amersfoort.nl.
Daarom dragen we ieder jaar een
deel van de centrale kosten, zoals de
Drieluik en het  Kerkelijk Bureau .

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). 

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.

 

We zien om ons heen dat er veel verandert, in de samenleving, ook in de
Emmaüskerk. Hoe het zal gaan worden, weten we niet, maar we staan
ervoor open.

Er zal in onze kerk altijd een plek zijn voor gebed, lofzang, ontmoeting,
gesprek en het lezen van de Bijbel.

We blijven zoeken naar hoe we er kunnen zijn voor de ander om ons
heen, in gesprekken met elkaar en zoekend naar verbinding.

Samen met andere kerken en geloofsgemeenschappen willen we
ontdekken wat er leeft in de wijk en wat wij daarin kunnen betekenen,
met inschakeling van alle beschikbare sociale media.

Samen geloven in het Soesterkwartier, zoals o.a de 4 mei herdenking,
Proef! Geloven in het Soesterkwartier (onze opening van het nieuwe
seizoen), kerstavondviering en “Noordewierweg verlicht” in de kersttijd.

Bovendien verzorgen de mensen van de Westerkerk, Keistadkerk en
Emmaüskerk maaltijden op de 1e, 2e en 3e maandag van de maand, ook
Bij Bosshardt kan men terecht voor een maaltijd. Een gastvrij huis is voor
de kerk van vandaag belangrijk.

Er is begonnen met het aanpassen van de kerkzaal. Sinds kort is er
professionele apparatuur voor beeld en geluid. De kerkzaal is hierdoor
multifunctioneel geworden, dit geeft weer nieuwe mogelijkheden! We
willen kerk zijn, volop in beweging, zoekend naar verbinding, bereid
mee te werken aan veranderende ideeën.

We hebben in 2022 helaas geen sluitende begroting. De geschatte
inkomsten komen ruim € 40.000,= lager uit dan de uitgaven. Ook in
2022 hebben we minder inkomsten dan begroot. Dit is in belangrijke
mate te wijten aan de onzekerheid ten gevolge van de corona
pandemie. We verwachten in 2022 nog steeds minder verhuur door
corona dan we in 2019 hadden.

We hebben gelukkig in vorige jaren een reserve kunnen opbouwen om
tekorten voor een deel op te kunnen vangen, maar dat kunnen we met
dergelijke grote tekorten niet blijven doen. Daarom hopen we dat u
ruimhartig zult bijdragen als dat mogelijk is. Het is onze wens en
hopelijk ook de uwe, dat we kerk in de buurt kunnen blijven.

Mogen we op uw financiële steun rekenen?
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