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‘Er is geen andere
      kerk in de buurt
    zoals hier.’

‘De mensen die
    in de kerk komen
     maken het een
     veilige plek voor mij.’

‘Veenkerk heeft  wat
te bieden in het

vinden van rust in
een druk bestaan.’

Geefomje kerkGeefGeef



Veenkerk

Adresgegevens:

De Kamers, 
Wezeperberg 1
3825 DJ  Amersfoort
www.veenkerk.nl

Zondagse viering: 10.00 uur

Predikant:
Rolinka Klein Kranenburg
M: 06-55 87 47 38
E: predikant@veenkerk.nl 

Voorzitt er:
Gerrit Jan Straatsma
E: voorzitt er@veenkerk.nl 

Scriba:
Rogier Smith
E: scriba@veenkerk.nl

Postadres:
Bovenkerkerpolder 14
3825 JK  Amersfoort

Pastoraal meldpunt:
M: 06-83 11 99 07
E: pastoraat@veenkerk.nl

Veenkerk
Verwonderen verrijkt. En als je dat samen doet, met verantwoordelijkheid 
naar elkaar, wordt die verrijking nóg mooier. Wij willen een bron van verwon-
dering zijn. Een bron van en voor mensen. Die zich samen verwonderen over 
het wonder van ons leven. Over bijzondere verhalen van nu. En over de vaak 
verrassende actualiteit van Bijbelse verhalen van toen. We doen dat op
zondagmorgen, in de vorm van boeiende vieringen in de theaterzaal van
De Kamers. En we doen dat doordeweeks, in samenkomsten, evenementen en 
kleine ontmoeti ngen. In het omzien naar elkaar en naar medebewoners
van onze wijk. Samen verwonderen vormt daarbij de kern. 

Ons beleid wordt door twee werkwoorden bepaald: boeien en binden. Omdat 
we geloven dat samen gemeente zijn geen stati sch iets is. Samen gemeente 
zijn kan alleen als we ons met elkaar inzett en. Acti ef zijn. Samen aan de slag 
gaan. Elkaar moti veren en inspireren. In verbinding. Met God en met elkaar.
We willen elkaar door die verwondering blijven boeien. We delen boeiende 
verhalen, ervaringen, kennis en inzichten. Waarbij ieder zijn eigen zienswijze 
meeneemt. Zijn eigen manier van kijken. Zijn eigen context en referenti es. 
Want dat maakt geloven boeiend. En een geloofsgemeenschap een boeiende 
gemeenschap. 

Omdat we geboeid worden door de verwondering zien we ernaar uit elkaar
te treff en. Zien we ernaar uit samen nieuwe inzichten te krijgen en geïnspi-
reerd te worden door een voorganger. Kennen we elkaar, vinden we het pretti  g 
elkaar te ontmoeten en zoeken we elkaar op als we elkaar niet treff en. 
Dat bindt!



Geef voor je kerk
Veenkerk is een verbindende gemeenschap. Van mensen, voor mensen. Veel van onze gemeenteleden 
zett en zich in voor het werk in de kerk, maar ook voor de wijk. De één doet dit heel zichtbaar, de ander doet 
dit in de luwte. Daar zijn we geweldig blij mee. Alleen samen kunnen we kerk zijn. In de kerk ontmoeten jong 
en oud elkaar. We vieren op zondag en laten ons verwonderen en inspireren door de Bijbelse verhalen en 
mensenverhalen van toen en nu. Ook ontmoeten we elkaar op andere momenten, in tal van groepen, van 
jeugd tot senioren. Zo is Veenkerk een plek waar we bij horen en waar we aan bij dragen. Op deze manier zijn 
we met elkaar een levende en acti eve gemeente. Het is goed om te zien dat we regelmati g nieuwe gezichten 
mogen verwelkomen en dat mensen zich echt thuis voelen onze gemeenschap. 

Na een lange ti jd van onzekerheid rond het gebouw 
krijgen we met de overname door Bijzondere Plekken 
er nieuwe huisgenoten bij. Niet langer hoeven we als 
enige parti j voor het pand te zorgen, maar kunnen we 
gezamenlijk optrekken en nieuwe mogelijkheden en 
samenwerkingsverbanden ontplooien. Beide mooie 
ontwikkelingen. 

Graag zien wij dat Veenkerk zich verder kan blijven 
ontwikkelen als een aanstekelijke en groeiende be-
weging. Een gemeenschap waarin voor ieder een plek 
is en die elk mens uitnodigt om samen op te trekken, 

te verwonderen en elkaar zo te verrijken. We staan 
echter wel voor een uitdaging. Als gemeente dienen 
wij draagkrachti g genoeg te zijn om de kosten die we 
maken om kerk te zijn, te kunnen betalen. Daarbij zijn 
onze voorgangster en de huisvesti ng de belangrijkste 
uitgaven. Beide kunnen en willen we niet zonder. 
Kunnen wij met elkaar laten zien dat we dat kunnen 
dragen? 

De afgelopen jaren bleven in onze wijk de inkomsten 
nog achter bij de kosten, waardoor we € 35.000
tekort op de begroti ng hebben. Gelukkig hebben we 



de steun van de andere wijkgemeenten, waardoor we 
dit tekort gezamenlijk kunnen opvangen. Dit is echter 
geen houdbare situati e en het is voor een gezonde 
toekomst belangrijk dat wij als Veenkerk zelf tot een 
neutrale balans komen. De groei van onze gemeente 
brengt uiteraard wel meer bijdrages op, echter een 
hogere gemiddelde bijdrage is hierbij ook noodzake-
lijk. We verwachten niet het gat direct dicht te lopen, 
maar hopen met deze Acti e Kerkbalans een goede 
stap te kunnen maken.

U kunt met een klein beetje extra al een groot
verschil maken:

Geeft  u 5 euro per maand? 
Is 5,50 of 6 euro ook een opti e?

Geeft  u 10 euro per maand?
Is 11 of 12 euro ook een opti e?

Geeft  u 20 euro per maand?
Is 22 of 24 euro ook een opti e?

Uw bijdrage is onmisbaar. Geef voor je kerk!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Jan Straatsma 
Voorzitt er Wijkraad van de Veenkerk



OnsOns doeldoel
voorvoorvoorvoorvoorvoor2020202020202020

Een concrete impuls geven aan de groei 
van onze gemeente. Dat kunnen we nu 
doen samen met onze nieuwe huis-
genoten in De Kamers. Met elkaar de 
verhalen vertellen en verbeelden van 
God en mensen en zodoende werken 
aan herkenbare zichtbaarheid in de wijk. 
Dat betekent onder andere dat we
nieuwe initi ati even gaan ontwikkelen
en uitvoeren. Naast inspirati e, energie
en enthousiasme is daar geld voor nodig.





“Een jaar geleden zij wij (mijn vrouw Annemieke en twee doch-
ters, Elin en Vera) in Amersfoort komen wonen en sinds de 
zomer kerken we in Veenkerk. We hebben onze dochter Vera 
hier laten dopen. De vorm en de ruimte die hier is voor je 
geloofsbeleving sluiten heel erg aan. We denken dat dit een 
toekomstbestendige manier van geloven is en het doet recht 
aan de huidige ti jd. In je leven loop je er op heel veel momen-
ten tegenaan dat je behoeft e hebt aan houvast en betekenis

ti jdens de dingen die gebeuren. Veenkerk heeft  wat te bieden
in het vinden van rust in een druk bestaan, waar veel van je

gevraagd wordt en biedt dat stapje terug en een blik op het
leven om het allemaal in

         perspecti ef te
              zett en.”

Hielke (31 jaar)



“Vanaf maart woon ik hier dichtbij in de buurt en kom ik 
hier regelmati g. Eerst ben ik naar vijf kerken van mijn rich-
ti ng in mijn omgeving gegaan. Hier voelde ik me echter 

erg welkom. Rolinka preekte en het sprak me ontzett end 
aan en toen dacht ik: hier blijf ik. Er is geen andere kerk in 

de buurt zoals hier. Ik zit in de ouderengroep. Het is gewoon 
heel gezellig, je hebt alti jd wat te vertellen aan elkaar en ik 

maak gemakkelijk contact. De rijen in de zondagse kerkruimte vind 
ik geweldig, zo over elkaar heen kijkend, maar ik heb wel liever een 
orgel ti jdens de viering. Bij een kerk hoort voor mij een orgel. 
Als kerk ben je er voor elkaar. Dat voel ik hier ook”. 

Koosje (83 jaar)



“Om de zondag kom ik in Veenkerk. De mensen die in de 
kerk komen maken het een veilige plek voor mij. Het 
is ook een mooi gebouw. Op dit moment doe ik 
mee met de kerstmusical. Dit jaar voor de vierde 
keer! We zijn nu op zondag na de kerkdienst 
druk aan het oefenen. Er doen hier heel 
veel kinderen aan mee en ik vind het 

alti jd gezellig. Het lijkt me leuk 
om in de toekomst mee te 

helpen met oppassen, 
want mijn kleine 

broertje zit
daar ook”.

Kris (13 jaar)



Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
De Protestants Gemeente Hoogland/Amersfoort- 
Noord is een veelkleurige geloofsgemeenschap, die 
bestaat uit drie wijkgemeenten met elk een eigen 
karakter. (De Inham, Veenkerk en Het Brandpunt/
De Herberg). De wijken werken vooral samen binnen 
de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. 
Samen weten we ons geroepen om gemeente van
Jezus Christus te zijn. Daartoe laten wij ons inspireren 
door het geloof in God, door het leven van
Jezus en de Bijbelse verhalen. 

U krijgt deze folder, omdat u ingeschreven staat
bij de Protestantse gemeente Hoogland/ 
Amersfoort-Noord voor de wijk Veenkerk. Als dit
niet klopt wilt u dat dan alstublieft  doorgeven
aan het kerkelijk bureau? Dan passen wij dat aan.

In de wijken wordt heel veel werk verzet door vrij-
willigers, pastores en andere medewerkers. Dankzij 
hen kunnen we er zijn voor elkaar, een luisterend oor 
vinden en meedoen aan tal van acti viteiten voor jong 
en oud. Zonder deze mensen zou het onmogelijk zijn 
om kerk te zijn.

In fi nanciële zin zijn we één kerk. Centraal worden 
de grote uitgaven gedaan zoals de kerkgebouwen, de 
pastores en andere betaalde medewerkers. Hiervoor 
is deze acti e kerkbalans bedoeld. 
Wij vragen aan U een fl inke bijdrage. Als het enigszins 
mogelijk is, duidelijk meer dan vorige jaren omdat 
onze kosten toenemen en het aantal gevers ieder jaar 
tot nu toe iets minder is. Wij durven dat ook te
vragen omdat we weten dat als iedereen meedoet 
onze fi nanciën weer gezond worden.

Veenkerk is een jonge kerkgemeenschap in een wijk
in opbouw. De vele vrijwilligers zorgen voor een ver-
bindende gemeenschap die zich inzett en voor kerk en 
samenleving. De onzekerheid over de huisvesti ng* is 
gelukkig voorbij. Er komen tal van mogelijkheden om 
samen te werken aan de toekomst van de kerk
en de wijk. Alle reden om opti misti sch naar de toe-
komst te kijken. Voorwaarde is wel dat uw bijdrage 
omhoog gaat. 
Bouwt u ook mee aan de kerk van de toekomst?

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees van Beem

*  Wij hopen binnenkort onze handtekening onder 
de huurovereenkomst te kunnen zett en.



Begroting alle wijken 2020

Begroti ng 2020

In deze folder hebt u kunnen lezen waar Veenkerk voor 
staat. Veenkerk is fi nancieel gezien een onderdeel, samen 
met 2 andere wijken, van de PKN kerk in Hoogland/
Amersfoort Noord. Van daaruit worden de kosten voor 

bijvoorbeeld de professionele medewerkers, de ge-
bouwen, de organisati e enz. betaald. Hieronder een 
overzicht van de uitgaven en inkomsten van de
Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord:



Richtlijn
Hebt u behoeft e aan een richtlijn om uw bijdrage te bepalen? 
We doen graag een voorstel:
•  Als uw nett o jaarinkomen minder is dan € 10.000, geef 

dan wat u kunt missen.
•  Als uw nett o jaarinkomen meer is dan € 10.000, geef dan 

tenminste 3% van uw nett o jaarinkomen.

Belasti ngvoordeel
•  Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift  opvoeren 

bij de aangift e inkomstenbelasti ng. Onze kerk heeft  een 
ANBI-registrati e.

•  Meer informati e vindt u op htt p://www.lopendvuur.net/ 
onder Kerkbalans

Tenslott e
Op zaterdag 1 februari 2020 gaan we alle toezeggingen
tellen. We vertrouwen en hopen erop dat we in balans zijn. 

Namens het College van kerkrentmeesters,

Kees van Beem, voorzitt er
033 7074134, voorzitt ercvk@pknamersfoortnoord.nl   

Karl de Vries, fondsenwerving
033 4620076, fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl

Hartelijk dank
   voor uw
      bijdrage!




