Geef vandaag
voor
de kerk

De lnham

van morgen

Aan de Hamseweg staat het kerkgebouw
van de protestantse
Het is de plek waar we samen komen, op zondag en in de week,
gemeente
om kracht en inspiratie op te doen voor onze weg door het leven.
De lnham...
In de zondagse viering zoeken we in Gods
Ook dit jaar delen we De Inham met de
woord, lied en gebed rust en bezinning.
We denken na over wat geloof betekent in
ons eigen leven en hoe wij van betekenis
kunnen zijn voor de wereld om ons heen.
De Inham is een pleisterplaats voor de ziel.

Nu zondagse diensten, als gevolg van
Covid-19, met een beperkt aantal gemeenteleden in De Inham plaatsvinden,
vieren mensen mee via de kerkomroep.
Creatieve oplossingen voor samen vieren,
elkaar ontmoeten en bv. avondmaal vieren
zijn de komende periode nodig. Het is een
uitdaging om gemeente-zijn te verbreden
naar de Hooglandse samenleving. Om jong
en oud, betrokken of voorbijganger iets te
laten ervaren van de vreugde van het geloof. Ontmoeting, luisteren en delen staan
centraal. De Inham is ontmoetingsplaats.

Orthodoxe Christenen uit Eritrea die diensten bij ons in de kerk houden. De Inham
is een plek met een open vizier naar de samenleving. We sluiten onze ogen niet voor
het feit dat wij het milieu belasten en zijn
een Groene Kerk met alle activiteiten die
hierbij horen. De Inham is een oefenplaats.
Juist in deze tijd zijn we aanwezig en
herkenbaar. Met initiatieven als De Inham
bij kaarslicht en de actie ‘Ik mis je’ rond
Allerzielen. De Inham is een plaats voor
heel Hoogland.
Kijk op www.inham.net voor verdere informatie over De Inham. Actuele informatie
over activiteiten leest u in de Nieuwsbrief
die wekelijks verschijnt.
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T 033 4805125

www.inham.net
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ds. Martin Snaterse
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Voorzitter
Ariska Holland
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Secretaris
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Pauzeplek voor mensen onderweg!
Als lezer van deze kerkbalansbrochure bent u betrokken bij De Inham, de protestantse kerk in Hoogland. Als dooplid,
belijdend lid, actief betrokken of “er ooit wel eens geweest”.
De Inham wordt gevormd door een groep actieve mensen, jong en oud. We zijn blij met de grote
groep mensen die vorm geven aan deze gelovige gemeenschap. Wees welkom, iedereen die
even op adem wil komen. Een pauzeplek, ontmoetingsplek om te delen, een pleisterplaats
voor de ziel. Waar ruimte is om stil te zijn, voor bezinning op de verhalen in de Bijbel
als Gods woord en hoe Jezus ons daarin voorgaat. Het geeft moed en hoop! Loop eens
binnen om een kaars te branden of viering mee te maken!
Deze bijzondere tijd waarin ziekte en beperkingen spelen, vergt inzet en
creativiteit. Van menskracht, grotendeels vrijwilligers, van u? Maar
ook om financiële middelen. De Actie Kerkbalans brengt beiden
onder uw aandacht en vraagt u en jou hieraan bij te dragen,
financieel en door uw inzet als naaste. Wilt u (weer) geven?
Een warme groet
Ariska Holland,
Voorzitter Kerkenraad De Inham

Eline

Eline is 16 jaar, ze komt graag
in De Inham. ‘Ik hou van de
mensen, het contact en het
praten over het leven en geloof
met elkaar.’ Ze mist in deze coronatijd
wel het kamp. Verder gaat zij naar 15+
en helpt graag bij activiteiten. ‘De kerk is
voor mij een verbindende plek, sommige mensen
associëren de kerk met preken en niet direct met leuke
activiteiten. De essentie van de kerk is dan ook verbinden, elkaar ontmoeten. Het organiseren van activiteiten en hiervoor reclame maken
is dus belangrijk. Het zal meer mensen aantrekken, ook de jeugd. Kerk
word dan een plaats van samen praten, genieten en doen.’

De kerk is voor
mij een verbindende
plek

De Inham is in 2021 ontmoetingsen oefenplaats voor geloof, hoop en liefde.
Waar we delen wat we tegenkomen op ons
levenspad en dit verbinden met Gods goedheid.
Nieuwe vormen ontwikkelen binnen
de huidige mogelijkheden is nodig om het
samen vieren en dienen
mogelijk te maken.

Mevrouw Verbeek

is haar hele leven al verbonden met
en betrokken bij De Inham. Ondanks
alle veranderingen door de jaren heen voelt het nog steeds als thuis. Na de kerkdienst is het prettig om met mensen te praten, al dan niet met een kopje koffie.
Het gevoel van gemeenschap, elkaar ontmoeten, is belangrijk. Dat wil zeggen,
niet alleen luisteren naar de preek, met tegenwoordig wat meer Engelse woorden, maar ook het samen zingen en bidden.
Voor de toekomst ziet zij wel vernieuwingen in het kerkzijn. Niet alleen
denkend aan verbouwingen, maar ook in een veranderend karakter van
de diensten, de omgang met elkaar en de predikanten. ‘Blijf daarbij wel
eerbied houden voor de diensten, zoals het Avondmaal.’

Ron

De Inham is voor Ron een ontmoetingsplek
en een rustpunt: stilstaan, terugkijken,
dankbaar zijn, nadenken over de dag van
morgen. Ron vind het leuk om voor de
kerk bezig te zijn. Andere dingen dan het
dagelijkse werk. Ron: ‘belangrijk is, dat
wij als kerk mee blijven bewegen in een
veranderende maatschappij. Het goede
koesteren en het nieuwe integreren.
Een plek voor onze kleinkinderen waar
zij zich ook thuis blijven voelen.’ Ron ziet
de toekomst van de Inham positief in.
‘Mensen zullen altijd een plek nodig hebben om te ontmoeten, te bidden, verhalen
te delen. Het sociale is een belangrijk deel
in het samen kerkzijn. Naar elkaar omzien.
Dat vind ik allemaal terug in De Inham.’

Als kerk mee blijven
bewegen in een
veranderende
maatschappij

U krijgt deze kerkbalansbrochure, omdat u ingeschreven
staat bij de Protestantse gemeente Hoogland/AmersfoortNoord voor de wijk De Inham. 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 vrijwilligers,
pastores en andere medewerkers. Dankzij hen kunnen we er
zijn voor elkaar, een luisterend oor vinden en meedoen aan tal
van activiteiten voor jong en oud. Zonder deze mensen zou
het onmogelijk zijn om kerk te zijn. Het jaar 2020 is natuurlijk
bijzonder door de coronapandemie. Met bewondering kijken
we naar het vele werk dat verzet is om met elkaar verbonden
te blijven en een echte gemeenschap te blijven vormen. We
kunnen dit zien als een echte stress-test voor ons kerkzijn.
In financiële zin zijn we één kerk. Centraal worden de
grote uitgaven gedaan zoals de kerkgebouwen, de pastores

en andere betaalde medewerkers. Hiervoor is deze actie
kerkbalans bedoeld.
Wij vragen aan U een flinke 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 financiën weer gezond worden.
De Inham is een actieve en gezonde wijk en warme gemeenschap waar we trots op zijn. Op basis van het koersdocument
wordt er verder gebouwd aan de toekomst.
Bouwt u ook mee aan de kerk van morgen?
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Harm Blaak

voor bijvoorbeeld de professionele medewerkers, de
gebouwen, de organisatie enz. betaald. Hieronder een
overzicht van de uitgaven en inkomsten van de Protestantse
gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.

Begroting alle wijken 2021 ( x € 1.000 )
Protestantse gemeente
Hoogland/
Amersfoort-Noord
UITGAVEN
Bijdrage
landelijke
organisatie PKN

27,00

Kerkdiensten

30,60

Beheer
en adminstratie

27,80

Salarissen
en vergoedingen

51,60
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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.

In deze kerkbalansbrochure hebt u kunnen lezen waar
De Inham voor staat. De Inham is financieel gezien een onderdeel, samen met de twee andere wijken, van de PKN kerk in
Hoogland/Amersfoort Noord. Van daaruit worden de kosten
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Gebouwen,
onderhoud en huur 79,20
Pastoraat

301,80

Totaal

518,00

TOT ZIENS!

Tekort
36
Rente
11
Overige bijdragen
38
Subsidie
10
Verhuur en exploitatie 46
Actie kerkbalans
374
Totaal

518

Richtlijn

Hebt u behoefte aan een richtlijn om uw bijdrage
te bepalen? We doen graag een voorstel:
•	Als uw netto jaarinkomen minder is dan
€ 10.000, geef dan wat u kunt missen.
• Als uw netto jaarinkomen meer is dan
€ 10.000, geef dan tenminste 3% van uw
netto jaarinkomen.

Belastingvoordeel

•	Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift opvoeren
bij de aangifte inkomstenbelasting. Onze kerk heeft
een ANBI-registratie.
•	Meer informatie vindt u op www.lopendvuur.net
onder kerkbalans

Tenslotte

Op zaterdag 30 januari 2021 gaan we alle toezeggingen
tellen. We vertrouwen en hopen erop dat we in balans zijn.
Namens het College van kerkrentmeesters.
Harm Blaak, voorzitter
T 033 4565515, voorzittercvk@pknamersfoortnoord.nl
Karl de Vries, geldwerving
T 033 4620076, fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl

