
Mijn kerk… 
geeft

Het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar is: Geef voor je 
kerk. Het afgelopen jaar hebt u als leden van De Fontein 
deze wervende slogan al in de praktijk gebracht. We 
hebben gemerkt dat u geeft om uw kerk en daarom ook 
geeft voor uw kerk! 
Het is uw antwoord op de zegen die wij als gemeente 
ontvangen via de erediensten, het bezoekwerk, de catechisa-
tie, de clubs en ga zo maar door. Dat is niet vanzelfsprekend. 
Het zijn tekenen van Gods trouw en daarvoor zijn wij Hem 
dankbaar.

Ook in 2019 willen we als kerk blijven geven: herderlijke, 
pastorale zorg voor álle gemeenteleden, van jong tot oud. In 
de afgelopen jaren hebben we onze pastorale inspanningen 

geïntensiveerd. Naast onze predikant 
kwamen een ouderenpastor, een 
jeugdwerker en een pastoraal werker 
voor huwelijk en gezin. 
Daarnaast mogen we gebruik maken van 
een modern kerkgebouw dat van vele 
gemakken is voorzien. ’s Zondags 
worden er drie diensten gehouden en 
doordeweeks tal van activiteiten 
waaronder catechisatie, clubs en 
kringen. 
Voor de bouw en inrichting van de kerk 
hebben we destijds veel uit eigen 
middelen kunnen betalen, maar er zijn 
ook leningen afgesloten. Die lossen we 
zo veel mogelijk af. Maar er moet ook 
rente worden betaald.    

Tekort
Als we al onze bestaande activiteiten 
ook dit jaar willen blijven doen en de 
kosten daarvan op een rijtje zetten, 
komen we op basis van de bijdrage in 
2018 op een tekort van ongeveer 
€ 25.000. U kunt dat zien op de begro-
ting achterop deze brochure. 
Omgerekend gaat dat om € 30 per pasto-
rale eenheid. We willen u vragen, met het 
oog op dit verwachte tekort, uw bijdrage 
aan te passen. Mocht u twijfelen over 
het bedrag dat u wilt geven: op pagina 4 
vindt u een richtlijn.     
Als gemeente hebben we met elkaar een 
financiële verantwoordelijkheid voor 
vandaag, morgen en overmorgen. We 
roepen iedereen op ruimhartig te geven, 
uiteraard naar vermogen en draag-
kracht. 

Wij rekenen ook dit jaar op uw en jouw 
steun om in 2019 als kerk te kunnen 
blijven geven!

De kerkenraad



‘Een eigen plek 
voor jongeren 
in De Fontein’
Een bijdrage aan de geldwervingsactie Kerkbalans, 
waaraan ook De Fontein meedoet, is een investering in 
de toekomst van geloof en kerk, zegt jeugdouderling 
Jelle van der Knijff (45). Hij stond aan de wieg van een 
nieuw initiatief: jongerenplatform LEV.

Wie: Maurits van Beek (16)
Wat: deelnemer LEV

‘Toen ik hoorde dat LEV zou beginnen, was 
ik gelijk enthousiast. Ik ben druk met school, 
werk en sporten. Het lukt me doordeweeks 
niet om naar catechisatie te gaan. Ik miste 
serieuze gesprekken en ik vond het niks om 
met voorgekauwde invulboekjes te werken. 
LEV vind ik een mooi alternatief. Mijn ervaring 
tot nu toe: fijne bijeenkomsten. Samen eten 
geeft een gezellige sfeer. Beetje dollen en gek 
doen en dan switch je over naar het serieuze 

gedeelte. Door de gesprekken ontstaat er 
verbondenheid in de groep. We mogen zelf de 
onderwerpen verzinnen waarover we praten. 
Zo vermijden we saaie catechisatieboekjes. 
Ik zit in een LEV-groep met 11 anderen en 
we gingen gelijk de diepte in. We praten over 
dingen die ons op dit moment bezighouden. 
Zo’n kleine groep geeft privacy. Ik heb echt 
het gevoel dat wat we bespreken tussen ons 
blijft. Je bouwt snel een band op met de ande-
ren. Tegen jongeren die thuis zitten en (nog) 
niet mee doen, zou ik willen zeggen: probeer 
het eens. Het is écht waardevol.’

‘Beetje dollen en gek 
doen en dan serieus’

Na de kindernevendienst gaan jongeren naar catechisatie 
en club. Daarnaast doen ze leuke activiteiten (Claxon). Tot-
dat ze zestien jaar oud zijn. Dan is er opeens een groot gat. 
Voor veel jongeren komt de belijdeniscatechisatie te vroeg.
Dat moet anders, dacht Jelle van der Knijff toen hij vorig 
jaar jeugdouderling werd voor de 12-plussers. ‘Mijn visie is 
dat we voor deze jongeren een eigen plek moeten creëren 
binnen onze gemeente. Nu hangen ze er bij, terwijl ze zich 
in een kwetsbare leeftijdsfase bevinden. Ze zijn bezig met 
een ontdekkingsreis waarin allerlei vragen op ze afkomen: 
wie ben ik en wat zegt of betekent het geloof voor mij?’ 
Sommige jongeren trekken de deur van de kerk definitief 
achter zich dicht. Dan zijn ze al gauw niet meer bezig met 
hun geloof, weet Van der Knijff. 
Daarom ontwikkelde hij met jongerenwerker Richard Verhoef 
het jongerenplatform LEV: Leren, Eten en Verspreiden. De 
eerste vrucht van de nieuwe aanpak werd vorig jaar zicht-
baar: ‘LEV at home’. Maar liefst zestig jongeren van zestien 
tot vijfentwintig jaar doen dit seizoen enthousiast mee.  

Ze komen eens in de drie weken in groepjes van zes tot 
acht bij elkaar in het huis van twee mentoren. ‘Het idee is 
dat jongeren eerst met elkaar gaan eten. Zo ontstaat er 
gezelligheid en een sfeer van veiligheid waarin ze van hart 
tot hart met elkaar praten, ook over het geloof.’ 

Op stap
Er zit nog meer in het vat: ‘LEV op stap’ - een paar keer 
per jaar met z’n allen naar bijvoorbeeld een concert of het 
theater, een LEV-borrel, een LEV-weekend en tot slot ‘LEV 
doet’, waarin de werkvakantie een plek krijgt. 
Jongeren oefenen via het platform in gemeente-zijn, 
beaamt Van der Knijff. ‘De jongeren van nu vormen de 
generatie die straks onze kerk gaat voortzetten. Daarom 
moeten we ze nu de kans geven om te experimenteren met 
geloof en kerk.’



Wie: Jonneke Flikweert (22)
Wat: secretaris kerngroep LEV

‘Jongerenwerker Richard Verhoef van De 
Fontein vroeg mij te helpen met het 
opzetten van de jongerengroepen. Ik schrijf 
mails, brieven en archiveer belangrijke 
stukken. Daarnaast heb ik samen met 
andere teamleden onderwerpen bij elkaar 
gezocht die jongeren kunnen bespreken op 
de LEV-avonden. Ik zorg ervoor dat ze 
digitaal toegankelijk zijn en blijven. Ik heb 
belijdenis gedaan. Uit de belijdenisgroep is 

een kring ontstaan waar ik het goed naar 
mijn zin heb. Bij het opgroeien heb ik een 
jongerengroep gemist. Daarom vind ik LEV 
een goed initiatief. Ik gun andere jongeren 
ook zo’n fijne plek waar zij hun verhaal 
kunnen doen, vragen kunnen stellen en 
elkaar kunnen ontmoeten. Het is belangrijk 
contacten met mensen te hebben op wie je 
kunt terugvallen. Geloven is meer dan op 
zondag naar de kerk gaan. Door elkaar op 
te zoeken als jongeren gaat het geloof 
meer leven, en voel je je ook meer verbon-
den met je kerk.’

Toen Anne (29) en Henk (32) trouwden en 
in Nijkerk gingen wonen, raakten ze thuis in 
hervormde wijkgemeente De Fontein door 
zich op te geven voor een kring. Dat was 
vijfeneenhalf jaar geleden. Inmiddels zijn ze 

‘Een kring geeft een 
diepe onderlinge band’
‘Wij willen jongeren een thuis bieden, waar ze hun leven kunnen delen. Dan komt het 
geloof vanzelf ter sprake’, zeggen Anne en Henk Kooistra. Zij zijn mentoren van een van 
de LEV-jongerengroepen.

‘Ik heb een 
jongereninitiatief 
als LEV gemist’

de trotse ouders van Simon, en de tweede 
is op komst…’Onze kring, die bestaat uit tien 
mensen, is de reden dat we ons verbonden 
voelen met Nijkerk en de gemeente. We doen 
Bijbelstudie, praten over ons geloof en over 

wat we tegenkomen in ons leven. We hebben 
al veel meegemaakt: geboortes, iemand die 
ernstig ziek werd, een overlijden... Dat geeft 
een diepe onderlinge band’, zegt Anne, net als 
haar man werkzaam in het onderwijs.

Meteen bereid
Op de weekbrief van De Fontein stond een 
oproepje: mentoren gezocht voor de pas op-
gerichte LEV-jongerengroepen. Daar hoefden 
de Kooistra’s niet lang over na te denken. Ze 
waren meteen bereid hun huis open te stellen 
voor de jongeren. ‘Wij hebben nog steeds veel 
aan onze kring. Dat gunnen wij jongeren ook: 
een plek waar je je leven en je geloof kunt 
delen’, vertelt Henk. Het mentorschap leidt 
ook tot een verdieping van het eigen geloof, is 
de ervaring van Anne, na twee LEV-avonden. 
‘Een ontmoeting met jongeren verloopt altijd 
anders dan je van te voren kunt bedenken. Je 
bent volledig afhankelijk van God.’ Op een van 
de avonden deelde een van de jongeren haar 
moeiten. Een andere jongere gaf die gevoe-
lens een plek door spontaan op zijn gitaar een 
liedje te spelen dat aansloot bij haar verhaal. 
‘Het was een bijzonder moment.’

Geld en talenten
Henk en Anne vinden het belangrijk te geven 
voor de gemeente, dus ook voor het LEV-jon-
gerenplatform. Henk: ‘Je kunt de kerk steunen 
met geld, maar ook door schoon te maken in 
de kerk of door te koken voor Alpha.’ Anne: 
‘Er zijn talloze manieren om je talenten in te 
zetten.’



Voor ieder gemeentelid is de kerk op een andere manier van waarde. We vinden er troost en bemoediging, vreugde en vriendschappen, een luis-
terend oor en een opmerkzaam hart. Daarom geven we voor onze kerk. Op deze pagina laten we in cijfers zien hoe we in 2019 samen kerk kunnen 
zijn en hoe u kunt geven voor uw en jouw kerk. We vragen om uw voortdurende gebed, maar ook om uw financiële bijdrage!

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk

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.

Als we kijken naar de begroting voor 2019 zien we veel grote bedragen 
staan. Bedragen die niet zo eenvoudig te vertalen zijn naar uw portemon-
nee. Welk bedrag zou u kunnen geven? In onderstaande 
tabel staan algemene richtlijnen voor uw bijdrage aan de Actie Kerkba-
lans. Als u nieuw bent in onze gemeente of voor het eerst de bijdrage 
mag bepalen: de gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid ligt rond de 
€ 450 per jaar. Dit is geen verplichting, maar een richtlijn. Geven voor 
Gods kerk doet u vanuit uw hart!

Begroting 2019
Opbrengsten Kosten

Baten onroerende zaken € 30.000 Lasten kerkelijke gebouwen (excl. afschrijvingen) € 33.875

Opbrengsten uit stichtingen € 28.000 Afschrijvingen € 51.500

Bijdragen levend geld € 385.000 Pastoraat € 163.019 

Door te zenden collecten € 21.000 Lasten kerkdiensten, catechese, etc € 24.200 

Rentebaten en dividenden € 150 Verplichtingen/bijdrage andere organen € 22.192 

Salarissen € 42.700 

Kosten beheer en administratie € 21.900 

Rentelasten en bankkosten € 68.737

Toevoeging aan fondsen en voorzieningen € 38.500 

Tekort € 25.973 Overige lasten en baten € 23.500 

Totaal € 490.123 Totaal € 490.123 

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




