
Geef vandaag 
voor de kerk van morgen

Ook in 2021 willen we ons als gemeente sterk maken 
voor de kerk van morgen. Dat betekent dat we onze 
herderlijke en pastorale zorg inzetten voor alle gemeen-
teleden, jong en oud.

In het afgelopen jaar is er veel werk verzet door het 
pastorale team. Naast onze predikant waren een oude-
renpastor, een jeugdwerker en een pastorale werker voor 
huwelijk en gezin actief in onze gemeente. 

Ook is er veel werk verzet door het kerkelijk bureau en 
door veel gemeenteleden die het mogelijk maakten om 
de (digitale) diensten vorm te geven. Onze kerk kan haar 

taken alleen blijven uitvoeren dankzij de financiële steun 
van gemeenteleden zoals u. In deze brochure kunt u 
een aantal interviews lezen dat een indruk geeft van de 
veelkleurigheid van De Fontein.

Wij vertrouwen erop dat u ook dit jaar uw financiële 
bijdrage toezegt, zodat het vele werk binnen onze ge-
meente door kan gaan. De basis daarvoor is en blijft ons 
gezamenlijk geloof in de Here Jezus Christus. Door uw 
gift kan De Fontein een plek van betekenis en verbinding 
blijven, ook in 2021. 

de kerkenraad

Voor De Fontein was 2020 een bijzonder jaar door de impact van COVID-19. Gemeente-zijn en samenkomen in de kerk verliepen anders dan in 
normale tijden. De verwachting is dat er in de eerste maanden van 2021 niet veel wijzigt. Maar in dat alles geldt: ‘Onze hulp is in de Naam van de 
Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat Hij begonnen is.’ In dat licht vragen wij 
om gebed voor onze gemeente, maar ook om uw financiële bijdrage. Doet u mee?

Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Uw giften aan de kerk en andere ANBI-instellingen zijn aftrekbaar 
bij uw aangifte inkomstenbelasting. Bij vragen, ook over perio-
dieke schenkingen, kunt u altijd terecht bij de penningmeester: 
penningmeester@defontein-nijkerk.nl.

Het bovenstaande overzicht geeft onze verwachte inkomsten en 
uitgaven voor 2021 weer. Dit zijn allemaal grote bedragen. Omdat u 
misschien twijfelt over een goede en verantwoorde bijdrage, willen wij 
u een handreiking doen: geef minimaal hetzelfde als vorig jaar, maar 
vanwege stijgende kosten en dalende inkomsten in 2021 rekenen wij op 
een verhoging van 5 procent ten opzichte van 2020. Als u nieuw bent in 
onze gemeente of voor het eerst een bijdrage mag geven: de gemiddelde 
bijdrage ligt op € 450. Verder vindt u hieronder algemene richtlijnen voor 
uw bijdrage. Dit is geen verplichting, maar een richtlijn. Geven voor onze 
‘kerk van morgen’ doet u vanuit uw hart!

Netto inkomen Bijdrage

Per maand Per jaar Per jaar  %

€ 500 € 6.000 € 120 2

€ 1.000 € 12.000 € 270 2,25

€ 2.000 € 24.000 € 600 2,5

€ 3.000 € 36.000 € 990 2.75

€ > 3.000 € > 36.000 € > 990 > 3

Interviews: Gerald Bruins
Foto’s: Jan de Gier (voorpagina), Iwan Schotsman

Waar komt het geld vandaan? Waar gaat het geld naartoe?

Overige inkomsten   36
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  41

  367
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Onderhoudsreserve   32

  65

  24

  31

  177

  140

Salarissen / Beheer
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Activiteiten

Afdracht aan PKN

Bedragen x € 1.000

Wat zijn wij als gemeenteleden gezegend met veel gaven en talenten. Wat hebben we, ondanks de 
coronapandemie, veel mogen ontvangen via de (online)erediensten en de diverse ZOOM-meetings. Maar 
ook via diverse spontane initiatieven vanuit de gemeente die erop gericht zijn om onderling contact te 
houden. Dat is niet vanzelfsprekend. Dit zijn tekenen van Gods trouw en daarvoor mogen wij Hem danken.



‘Alles hebben we van God gekregen’

Ze zijn de werkers achter de schermen, in de 
weer met geld en goed zonder dat je daar als 
gemeentelid direct iets van merkt. Is het colle-
ge van kerkrentmeesters een eerbiedwaardig 
gezelschap dat wekelijks de vingers blauw 
telt aan het collectegeld? ‘Welnee joh’, 
schatert Theo Hogeveen, voorzitter van het 
CvK, zoals het college afgekort ook wel wordt 
genoemd. ‘We zijn met z’n vijven en maar 
gewone jongens, hoor. Een van ons is 
zichtbaarder, de penningmeester - hij zorgt 
voor de wekelijkse Tikkies’, legt hij uit. Het 
werk van de kerkrentmeesters mag zich 
enigzins aan het zicht onttrekken, het is voor 
onze gemeente van niet te onderschatten 
belang. ‘Onze taak is ervoor te zorgen dat de 
kerkdienst te allen tijde gehouden kan 
worden. Denk aan het onderhoud van het 
gebouw en het salaris van de dominee en de 

‘We moeten niet alleen aan onszelf 
denken, maar ook aan onze kinderen en 
kleinkinderen’, zegt Theo Hogeveen (59), 
voorzitter van het college van kerkrent-
meesters, met het oog op de Actie 
Kerkbalans 2021.

kerkelijk werkers. Maar ook aan alle activitei-
ten in onze gemeente.’
In de kerk, ook online, kun je een glimp van 
Theo opvangen. Hij is ook een van onze 
organisten. Hij is ook vader van een zoon en 
dochter en de trotse opa van twee kleinkinde-

ren. ‘En vergeet ook mijn schoonzoon niet’, 
grapt hij.

In de loop van het door corona getekende jaar 
leek De Fontein af te stevenen op een 
historisch tekort van dertigduizend euro. De 

‘We zijn vrijer en opener 
geworden in ons geloof’
De huidige lockdown bepaalt Dorinde 
Lugthart (30) bij de waarde van de kerk. 
‘Ik zou niet zonder kunnen en willen. Het 
is goed om te blijven geven voor de kerk.’

Dorinde is getrouwd met Bart Lugthart. Ze 
zijn de trotse ouders van de eenjarige Seth. 
Nadat ze de kleine man op bed heeft gelegd 
voor zijn middagslaapje neemt ze plaats 
achter de laptopcamera voor een coronaveilig 
gesprek. Zij vertelt over haar baan als 
verpleegkundige in Hart van Vathorst, een 
verzamelgebouw in Amersfoort dat onderdak 
biedt aan twee zorginstellingen, een kerk, een 
kindercentrum en een restaurant. Voor de 
christelijke zorgorganisatie Accolade Zorg 
werkt ze op een woongroep met zeven dames 
met dementie. Dat vreet soms energie, geeft 
ze toe. ‘Maar je krijgt er ontzettend veel voor 
terug - vooral liefde.’ 

Vier jaar geleden werden Dorinde en haar man 
lid van onze gemeente. Zij komt uit Waarder, 
hij uit Wezep. Zij kerkte gereformeerd, hij 
traditioneel Gereformeerde Bond. De Fontein 
vormt een gulden middenweg. ‘Perfect is het 
nergens. Zo is de vrouw in het ambt voor mij 
een dingetje. Maar … we voelen ons allebei 
thuis in De Fontein. De preken zijn fijn, 
evenals de contacten. Nog steeds zitten we 
op de jongerenbijbelkring. We zijn vrijer en 
opener geworden in ons geloof.’

Dorinde reageerde meteen op een advertentie 
op de weekbrief waarin werd gevraagd om 
medewerkers voor het Fontein Magazine. Ze 
had ervaring met het schrijven van reisversla-
gen over een werkvakantie van World 
Servants. Met een vriendin verzorgde ze een 
blog tijdens een vrijwilligersreis in Zuid-Afrika. 
‘Ik hou van schrijven. Het gaat mij gemakkelij-
ker af mijn gedachten thuis op papier te 
zetten dan voor de vuist weg te reageren in 
een vergadering’. 

Goed beeld
Ze is blij met de nieuwe uitgave. ‘Het 
magazine helpt onze leden een goed beeld 
van De Fontein te krijgen: wat speelt er, wat 
leeft er, hoe geloven wij? Het is een inclusief 
blad: je mag er zijn, of je nu oud of jong bent, 
een functie of taak vervult, of niet ..Iedereen 
doet er toe en hoort er bij.’

Dat de kerk blijft bestaan, ook na corona, 
daarvan is ze overtuigd. ‘Hoe het straks 
verder gaat, weet ik ook niet. Ik ben blij dat we 
de diensten online kunnen volgen, maar ze 
staan wel verder van me af. Ik ben bang dat 
mensen aan de rand afhaken.’ Dat zou 
jammer zijn, vindt ze. ‘Ik zou niet zonder onze 
gemeente kunnen en willen. Het is goed om 
te blijven geven voor de kerk. Hoe fijn is het 
om straks weer samen in onze kerk Gods lof 
te mogen zingen.’ 

‘Het is tof om mee te werken 
aan een mooie dienst’
Een bijdrage aan de Actie Kerkbalans is ook een investering in middelen voor een 
steeds betere onlinedienst van De Fontein, zeggen Joël en Mateo (17) de Groot.

zit in het laatste jaar van de havo op het 
Corlaer College en gaat straks dezelfde studie 
volgen. Een geknipte achtergrond om bij te 
dragen aan het team van beeld en geluid. 
Joël legt uit dat er vier camera’s zijn in de 
kerkzaal die worden bediend met een 
computer vanuit de ‘machinekamer’ achterin 
de kerk. Ernaast staat een computer voor het 
projecteren van de powerpoints en de 
liederen. ‘Helemaal rechts staat het mengpa-
neel voor het geluid. Dat vind ik het leukste 
om te doen. Je moet goed luisteren wat er 
wordt gezongen en, afhankelijk van wie zingt, 
het geluid harder of zachter zetten.’ Mateo: 
‘We gaan in normale tijden toch al elke 
zondag naar de kerk. Dan is het tof te helpen 
er een mooie dienst van te maken.’

Het team beeld en geluid bestaat uit 
achttien gemeenteleden. Dat lijkt veel, maar 
is het niet, legt Joël uit. ‘Voor elke dienst 
zijn twee mensen nodig, voor een jeugd-
dienst zelfs drie. Per zondag dus vier tot vijf 
mensen.’ Het team kan nog versterking 
gebruiken. Wie zich dus geroepen voelt...

Verbetering
Corona joeg ons uit de kerk. Alle nadruk 
kwam te liggen op de online-uitzending van 
de kerkdienst. Daardoor vallen gebreken 
eerder op. Joël en Mateo zijn zich daarvan 
bewust. ‘Wij kunnen niet meeluisteren. De 
dienst wordt live gestreamd en moet dus in 
een keer goed.’ Al doende wordt hard 
gewerkt aan verbetering. Zo kwam er een 
nieuw mengpaneel. Er zijn plannen voor de 
aanschaf van een truss, een stellage met 
lampen en speakers op het podium. Joël: 
‘Straks mogen we weer naar de kerk, maar 
er zullen meer mensen thuis blijven kijken, 
verwachten wij. Dan is goed dat wij als 
gemeente blijven investeren in beeld en 
geluid.’

Elke zondag zitten er mannen en vrouwen op 
een verhoging achterin de kerk op knopjes te 
drukken en computers te bedienen. Zij zorgen 
ervoor dat onze kerkdienst live kan worden 
uitgezonden.Twee van hen zijn de tweeling 
Joël en Mateo de Groot. Op het moment van 
het gesprek zitten ze in quarantaine op hun 
kamer in het ouderlijk huis. Hoewel zelf niet 
getroffen, legde het coronavirus de anderen in 
huize De Groot lam. Joël (rechts op de foto) is 
de prater, Mateo stemt - meestal - luisterend 
in. De olijke tweelingbroers ‘lezen’ elkaar 
zonder woorden voor de camera van hun 
laptop. Een blik is voldoende.

Joël studeert elektrotechniek aan de 
Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zijn broer 

belangrijkste oorzaken: de Boeldag die niet 
doorging en wegvallende inkomsten uit de 
verhuur van ons kerkgebouw. ‘Dat was even 
schrikken. Gelukkig zijn wij een gezonde 
gemeente en je weet op grond van ervaring 
uit het verleden dat je kunt vertrouwen op 
onze leden.’ Dat bleek: bij de collecte op 
Dankdag gaven zij zo gul dat het gat 
gedicht is.

Geschonken
Waarom geven voor de kerk? Tijdens het 
gesprek haalt de CvK-voorzitter een 
Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 7 aan die hem 
na aan het hart ligt: Bezit u ook maar iets 
dat u niet geschonken is? ‘Hoe ga je om 
met je geld, dat je van God hebt gekregen? 
Geef je vooral geld uit aan eigen genot, de 
luxe van een vakantie of een nog grotere 
woning? Of besteed je ook een deel van je 
inkomsten aan De Fontein waar activitei-
ten worden gehouden ter ere van God en 
ten behoeve van je medemens? We 
moeten niet alleen aan onszelf denken, 
maar ook aan onze kinderen en kleinkin-
deren. Voor de kerk van de toekomst dus. 
De financiële middelen die u als gemeen-
telid beschikbaar stelt, komen recht-
streeks ten goede aan geestelijk belangrij-
ke zaken.’


