
Mijn kerk… 
geeft

Het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar is: ‘Mijn kerk 
geeft’. Op de volgende pagina’s is te lezen wat De Fontein 
wil geven en ook waarom. Daarnaast leest u hoe gemeente-
leden dat ervaren en wat zij daarvan vinden. En omdat onze 
kerk geeft om haar leden , willen we het voor deze actie 
omdraaien: geef aan je kerk, de kerk geeft om u en jou!

In 2016 hebben we als kerkenraad de beslissing genomen 
de omvang van de pastorale zorg in de gemeente uit te 
breiden. Dat was nodig vanwege de groei. We hebben er 
toen voor gekozen ook specifiek te kijken naar de opbouw 
van de gemeente in leeftijdscategorieën en aantal leden 
en daar een gerichte invulling voor pastorale zorg bij te 
zoeken. In het afgelopen jaar zijn de daardoor ontstane 

vacatures ingevuld door ds. Van de 
Kamp, Wilma van den Hee en Richard 
Verhoef. Deze uitbreiding vonden we, 
als gezegd, met elkaar nodig, maar dat 
heeft ook een verhoging van de kosten 
voor pastoraat met zich meegebracht. 
Ten opzichte van 2016, toen we inciden-
tele meevallers hadden in de kosten 
vanwege niet vervulde vacatures en 
uitkering ziekteverzekering, is dat een 
stijging van ruim € 30.000.
Een andere kostenpost is rente en 
aflossing. Als gemeente hebben we via 
diverse leningen een schuld van  
€ 1.650.000. Er zijn afspraken gemaakt 
over de aflossing en dat gaat uiteraard 
om een langere periode. In de afgelopen 
twee jaar hebben we extra afgelost op 
die leningen omdat we aan de volgende 
generatie geen omvangrijke schulden 
willen doorgeven. Die gedragslijn willen 
we in de toekomst voortzetten. Daarom 
is in de begroting voor dit jaar ook een 
extra aflossing van € 25.000 in de 
kosten opgenomen. Om de begroting 
sluitend te krijgen is ten opzichte van 
2017 een verhoging van de vrijwillige 
bijdrage van € 22.000 nodig. Daarom 
vragen we van u en jou om de bijdrage 
te verhogen met € 35 per jaar. Dit is het 
gemiddelde en komt neer op 67 cent per 
week. Meer mag natuurlijk altijd. 
Achterop deze brochure staat naast de 
begroting een richtlijn voor uw bijdrage. 
Met elkaar hebben we een financiële 
verantwoordelijkheid voor vandaag 
maar ook voor morgen en overmorgen. 
Ieder naar vermogen en draagkracht. 
Wij rekenen ook dit jaar op uw en jouw 
steun om in 2018 als kerk te kunnen 
blijven geven.

de kerkenraad



‘In het jaar 2017 heb ik dat deel van de Fonteingemeente te Nijkerk 
leren kennen, dat 75 jaar en ouder is. Die kennismaking is heel 
boeiend geweest. Ik heb de mensen van het ‘eerste uur’ leren 
kennen. Vele keren ben ik diep onder de indruk gekomen. Wat een 
liefde en inzet hebben zij gegeven. Wat een geduld en verlangen 
hadden zij. Uit liefde tot God. Uit verlangen om Zijn Woord ver-
staanbaar te verkondigen. Van hun Heiland, de Heere Jezus Christus 
te zingen. Opdat niet alleen zij, maar ook hun kinderen en kleinkin-
deren zouden delen in de grote daden van God.

Ik ben dankbaar te mogen meewerken in dit deel van de ‘wijngaard’. 
Ouderen stellen het bijzonder op prijs dat ze worden gehoord en 
gesteund in hun geloofsleven. Oud worden willen wij wel. Oud zijn 
kan ingrijpend zijn. Niet alleen ten aanzien van je gezondheid, maar 

ook door de vaart van de ontwikkelingen in kerk en samenleving. Wat is het dan waardevol dat er voor 
hen een luisterend oor is. Een bemoediging vanuit Gods belofte. Een gebed. Mijn kerk... geeft! Omdat 
God geeft, het Liefste dat Hij heeft... Zijn eigen Zoon. Immanuël.’

Ds. B.J. van de Kamp, ouderenpastor

In een gesprek met Gert van der Hart 
komen oude tijden weer tot leven. De 
echte Nijkerker werd geboren in 1928 op 
een boerderij in het buitengebied. Hij 
kan zich nog herinneren hoe hij als 
twaalfjarig jongetje met andere 
inwoners van Nijkerk werd geëvacueerd 
naar Harderwijk. Dat was in 1940, toen 
Duitse soldaten Nederland onder de 
voet liepen. 
Van der Harts werkzame leven stond in 
het teken van techniek. Hij beschikt 
over een zeldzaam vermogen: ‘Wat mijn 
ogen zien, kunnen mijn handen maken.’ 
Begonnen als stoker op de zuivelfabriek 
in Nijkerk klom hij op tot hoofd techni-
sche dienst in eerst voormalige zieken-
huis de Lichtenberg in Amersfoort en 
later verpleeghuis Zilverschoon, 
tegenwoordig De Pol. In 1988 ging hij 
met pensioen. Daarna stortte hij zich 
enthousiast op het vrijwilligerswerk.De 
kwiek ogende senior is al 62 jaar 
getrouwd met Pelie, 85 jaar oud. Samen 
kregen ze vijf kinderen, van wie er een 
op vijftigjarige leeftijd overleed, en tien 
kleinkinderen. 

Trouw
Noodgedwongen leven Gert en zijn 
vrouw gescheiden van elkaar. Een 
spontane bloeding in haar ruggenmerg 
bezorgde Pelie een dwarslaesie. Ze is 

deels verlamd, en zit in een rolstoel. 
Eerst woonde zij nog thuis, sinds 2015 in 
De Pol. Trouw bezoekt hij haar, elke dag. 
Vanaf het begin is het echtpaar Van der 
Hart lid van De Fontein. Gert ervaart de 
gemeente als een warm bad. ‘Door de 
ziekte van mijn vrouw komen wij bijna 
nooit meer in de kerk. Desondanks 
horen we erbij. We ervaren saamhorig-
heid en liefde.’ Dat zit in kaarten die ze 
krijgen, de telefoontjes en bezoeken van 
ouderlingen en pastoraal werkers. 

Op eerste kerstdag woonde hij met zijn 
Pelie weer eens de kerkdienst bij. Gert 
krijgt tranen in zijn ogen: ‘We werden 
welkom geheten. Diverse mensen 
spraken ons aan. Zo veel hartelijkheid 
en liefde… We voelen ons helemaal 
thuis in De Fontein.’ Zo’n kerk mag je 
best een financieel steuntje in de rug 
geven, vindt Van der Hart. ‘Tuurlijk. Het 
geld komt niet uit de lucht vallen, zoals 
het manna bij het Joodse volk. We 
moeten het samen bij elkaar brengen.’ 

Mijn kerk… geeft

Gert van der Hart



Mijn kerk… geeft
‘Ze kwam geregeld bij de voedselbank, omdat ze in een situatie was terechtgekomen die 
ze nooit had verwacht. Iemand sprak haar daar aan en even later wilde hij voor haar 
bidden. Nou, misschien helpt het wel, dacht ze. En inderdaad, er kwam een soort rust 
over haar, een beetje vertrouwen, dat er voor die tijd gewoon niet meer was.
En van het een kwam het ander. Ze ging een Alpha-cursus volgen en daar ontdekte ze 
lieve en aardige mensen, maar vooral ook weer grond onder de voeten en de overtuiging 
dat ze kracht kreeg en weer hoop had. Bij de afsluitingsavond zei zij: ‘Dit zou verplicht 
moeten zijn voor iedereen. Dit gun je iedereen’. 
Ze komt weer in de kerk en ze zegt te groeien. ‘Wat groeit dan vooral?’, vroeg ik. Ze moest 
even nadenken en zei toen: ‘God wordt steeds groter voor me. Hij helpt echt!’

Ds. T.C. Verhoef, gemeentepredikant

‘Je kunt pas dokter worden als je 
geneeskunde studeert. Zo kun je God 
pas leren kennen als je je verdiept in de 
Bijbel.’ Tussen de vergelijking die 
Marlène Motshagen (25) trekt, is geen 
speld te krijgen. Maar hoe leer je de 
Bijbel te begrijpen? Daar hebben zij en 
haar man Aaltwin (37) de gemeente 
hard bij nodig. ‘Ik zie de kerk als een 
onderwijsinstelling die je helpt je 
geloof te vormen’, zegt Marlène. ‘Je 
krijgt er voeding voor je geloof’, voegt 
Aaltwin toe. Geregeld de kerkdienst 
bezoeken is belangrijk, vindt hij. ‘Als je 
minder vaak gaat, kan je geloofsleven 
zomaar verslappen. Een voetballer 
wordt ook minder scherp als hij zijn 
techniek niet bijhoudt.’
Aaltwin is mede-eigenaar van een 
poeliersbedrijf op de grens Nij-
kerk-Voorthuizen. Marlène werkt als 
communicatieadviseur bij de gemeente 
Bunschoten. Ze zijn de trotse ouders 
van Fedde, negen maanden oud. Zij 
groeide op in Bunschoten, in een 
kerkelijk meelevend gezin. Hij woonde 
op diverse plekken in Nijkerk en 
omstreken. Van huis uit is hij niet 
gewend naar de kerk te gaan. 
In 2015 trouwden ze, en streken neer in 
Nijkerk. Aanvankelijk wilden ze op een 
kerkelijke verkenningstocht voor ze 
zich zouden aansluiten bij een gemeen-
te. ‘Maar De Fontein sprak ons direct 
aan. We hoefden niet meer verder te 
zoeken’, lacht Marlène. ‘De sfeer is 
open, mensen spreken elkaar aan. 
Naast psalmen worden er opwekkings-
liederen gezongen, zoals ik in onze 
vorige kerk in Hilversum gewend was.’ 

Aaltwin: ‘En de preken zijn toegankelijk, 
ook doordat een beamer wordt ge-
bruikt. Dat is fijn voor iemand als ik met 
een onkerkelijke achtergrond.’ Wat is er 
voor hem veranderd, nu geloof en kerk 
in zijn leven zijn gekomen? ‘Ik bid meer 
en betrek God bij mijn dagelijkse leven. 
Het geloof ervaar ik als een verrijking.’

Huwelijksavonden
Na hun trouwerij bezochten Marlène en 
Aaltwin speciaal door De Fontein 
georganiseerde huwelijksavonden. 

Sinds kort zitten ze op een kring met 
andere jonge gezinnen. Daar delen ze 
hun dagelijkse beslommeringen, maar 
zoeken ze ook verdieping van hun 
geloof. 
Het jonge stel vindt het geen punt de 
gemeente te steunen met een bijdrage. 
‘Ik kan natuurlijk niet in iemands 
portemonnee kijken’, zegt Aaltwin 
voorzichtig. ‘Maar als je genoeg geld 
hebt, draag dan bij wat je kunt missen. 
Dat is nodig om de gemeente in stand 
te houden.’

Marlène en Aaltwin Motshagen



Mijn kerk... geeft
‘Het belangrijkste dat ik heb, wil ik onze jonge gemeenteleden geven, namelijk mijn 
kostbare tijd. Het is het enige dat ik nooit meer zal terugkrijgen. Geld, liefde, 
energie en aandacht kan ik op een bepaalde manier allemaal terugkrijgen. Maar 
mijn tijd...
Daarom wil ik dit jaar mijn tijd geven aan jou. Jij die misschien worstelt met het 
geloof. Jij die handen en voeten wilt geven aan je geloof. Jij die helemaal niet meer 
gelooft. Jij die het gewoon allemaal wel prima vindt. Voor jou, jou, jou en jou wil ik 
mijn tijd geven. Door activiteiten te bedenken die aansluiten bij jouw zoektocht 
naar het geloof. Maar ook door tijd vrij te maken om naar jou te luisteren. Je mag 
weten dat ik mijn kostbare tijd aan jou wil geven. 
Mijn tijd wil ik ook geven aan de kerk, zodat het een plek wordt waar jong en oud 

elkaar kunnen vinden. Mijn verlangen is daar als gemeente een gezamenlijk doel van te maken. Dat we met elkaar onze tijd 
mogen geven aan onze jonge gemeenteleden. Dat onze agenda afgestemd mag worden op hen. Zodat zij op een eigentijdse, 
maar tegelijkertijd eeuwenoude manier het geloof mogen ontvangen.’ 

Richard Verhoef, jeugdwerker

‘Zonder de kerk zou ik niet kunnen 
geloven’, zegt Mirjam Vijfhuize (32). 
Daarmee doelt ze niet direct op het 
kerkgebouw van De Fontein, maar op de 
kerkelijke gemeenschap. ‘Je moet je 
geloof levend houden, dat doe je samen 
met andere gelovigen.’ 
Anderhalf jaar geleden verhuisden zij en 
haar man vanuit Rijnsburg naar Nijkerk. 
Ze zochten een nieuwe gemeente en 
kwamen bij De Fontein uit. In haar 
vorige kerk was Mirjam betrokken bij 
verschillende activiteiten, zoals de 
Alpha-cursus en groeigroepen. Nu lukt 
het haar nog niet om ook zo betrokken 
te zijn bij haar nieuwe gemeente. Als 
werkende moeder van twee jonge 
kinderen is het lastig tijd vrij te maken. 
Gelukkig is er een kring voor jonge 
moeders, waar ze graag naartoe gaat. 
‘Heerlijk. Het is goed samen Gods zegen 
te zoeken voor onze gezinnen. Zo praten 
we met elkaar over hoe we ons geloof 
kunnen delen met onze kinderen.’

Enige christen
Mirjam werkt voor de provincie Utrecht, 
bij de afdeling Natuur en Landschap. 
Dat is een seculiere organisatie. Op 
haar afdeling is ze de enige christen, 
vermoedt ze. Ze merkt dat er druk op 
mensen wordt gelegd om succesvol te 
zijn en alles uit het leven te halen. 
Waarom zou je trouw zijn aan je vrouw, 
of aan de kinderen? Je moet tenslotte je 
eigen doelen nastreven. 

In de kerk hoort ze een welkom tegen-
geluid. ‘Een verademing om elke zondag 
weer te horen hoe God ons bedoeld 
heeft. Je hoeft niet te hoog van jezelf te 
denken. Dat geeft ontspanning.’
In De Fontein krijgt de jonge moeder 
stevige voeding. Ze noemt haar beeld 
van God ‘vrij saai’. De God van de Bijbel 

is echter veelkleuriger, merkt ze vooral 
in de preken. ‘Het is goed dat mijn 
godsbeeld steeds weer gecorrigeerd 
wordt.’ Mirjam vindt het niet meer dat 
logisch de kerk te steunen. ‘Het is 
belangrijk met elkaar christen te zijn en 
dat ook zo te kunnen beleven. Daaraan 
dragen we graag ook financieel bij.’

Mirjam Vijfhuize



Mijn kerk… geeft

Geloven kun je niet in je eentje, is de 
mening van de jonge Naomi Bruins (19). 
Zij groeide op met Bijbel en kerk in een 
christelijk gezin. Van jongs af aan gaat 
ze met haar ouders, broertjes en zusje 
naar De Fontein. Dat is van grote 
waarde, beseft ze. ‘Voor mijn geloof heb 
ik veel aangereikt gekregen. De gesprek-
ken thuis over het geloof, de Bijbelver-

halen in de kindernevendienst, de 
preken van dominees - dat alles heeft 
mij geholpen een beeld te vormen van 
God.’ 
Wie is God voor haar? Ze kauwt een 
tijdje op de vraag, in gedachten verzon-
ken. ‘Een toevluchtsoord’, zegt ze 
opeens. ‘Als ik me niet zo fijn voel, ga ik 
naar Hem toe. Ook mijn vreugdevolle 

momenten deel ik met Hem. Hij loopt 
met mij op in mijn leven.’
Na de middelbare school deed Naomi 
het basisjaar van de Evangelische 
Hogeschool. Een aanrader, vindt ze. Je 
wordt er gevormd in je visie op geloof, 
kerk en samenleving. 
Nu volgt ze de opleiding communicatie 
aan de Christelijke Hogeschool Ede. 
Wat ze er later mee wil doen, weet ze 
nog niet precies. 

Belijdenis
In de drukte van alledag met school, 
vrienden en scouting - haar grote hobby 
- vond ze tijd om belijdeniscatechisatie 
te volgen. Ze wil dit jaar belijdenis 
doen. ‘Je kunt natuurlijk persoonlijk ja 
zeggen tegen God. Prima. Maar je bent 
niet de enige die gelooft. Het is goed 
om er publiek voor uit te komen, samen 
met anderen.’
Bij het woord ‘kerk’ denkt Naomi in de 
eerste plaats aan de kerkelijke gemeen-
schap. ‘Je kunt niet geloven zonder 
andere mensen. De gemeente helpt je 
om met God bezig te zijn. Als je alles in 
je eentje wilt doen, kan je geloof 
zomaar doodbloeden.’ Mag je wat over 
hebben voor de kerk? ‘Ja’, zegt Naomi 
volmondig. Dat kan volgens haar op 
twee manieren: door je talenten in te 
zetten en door een financiële bijdrage. 
‘Als het geld maar niet ergens onaange-
roerd in een potje beland. Het moet ten 
goede komen aan mensen.’

‘Geven kunnen we alleen wanneer we 
ook ontvangen. Dat geldt voor ons als 
gemeente, maar ook voor ieder per-
soonlijk. Het beeld van een fontein vind 
ik daarbij prachtig. Dat water dat maar 
blijft stromen en klateren. Er komt 
geen einde aan! Een beeld van vreugde, 
van leven, van overvloed. Zo is God en 
dat is wat Hij ons geeft. Die Bron is 
onuitputtelijk en staat nooit droog. Het 
water blijft maar stromen en brengt 
leven. Vanuit die Bron mogen we leven, 
persoonlijk en als gemeente. Bij die 
Bron mogen we komen en ontvangen. 
Maar ook weer uitdelen en geven aan 
anderen. 

De Fontein is een groeiende en levendi-
ge gemeente. Het is mooi om hierin ook 
die overvloed te zien! De grootte en de 
verscheidenheid brengen ook uitdagin-
gen met zich mee. Mijn verlangen is dat 
ieder gemeentelid zich gehoord, gezien 
en gekend weet. Dat er aandacht voor 
iedereen is en dat er een sterke verbon-
denheid is met God en met elkaar. Daar 
wil ik graag mijn steentje aan bijdragen 
door gesprekken te voeren, mensen 
samen te brengen en activiteiten te 
organiseren die relaties versterken. 
De relatie met God, relaties binnen de 
gemeente, maar ook in huwelijken en 
gezinnen. Daarbij mag ik putten uit 

Naomi Bruins met hond Senne

de Bron en wil ik anderen stimuleren 
hetzelfde te doen.’ 

Wilma van den Hee, pastoraal medewerker



Kerk zijn kan alleen als er veel om elkaar wordt gegeven. Je vormt met elkaar een eenheid, waarin je naar elkaar omziet, waarin 
mensen om elkaar geven. Dat kan zijn tussen jong en oud, rijk en arm, maar vooral is van belang dat er wordt gegeven uit liefde. 
Uit liefde voor de naaste, maar ook uit liefde voor God, die jou rijk gezegend heeft met veel weldaden. Tel je zegeningen, tel ze 
één voor één. Dan kun je niet anders concluderen dan dat God goed voor je is geweest. 2018 is opnieuw een jaar waarin je mag 
geven aan jouw kerk, omdat de kerk om jou geeft. Geef zodat er ook weer uitgedeeld kan worden. 

Geef aan je kerk, de kerk geeft om jou

Bedenk ook dat u uw giften aan de kerk, tezamen met uw andere giften, af kunt trekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. 
Voor vragen, bijvoorbeeld over periodieke giften, kunt u terecht bij de penningmeester: penningmeester@defontein-nijkerk.nl.

In de bovenstaande diagrammen staat de verdeling weergegeven hoe we in 2018 hopen kerk te zijn, welke opbrengsten en 
welke kosten er zijn. Als u nieuw bent of twijfelt wat een goede en verantwoorde bijdrage is dan willen we hierbij een handrei-
king doen. Geef, voor zover dat kan, in ieder geval meer dan voorgaand jaar. Als u nieuw bent in onze gemeente, de gemiddelde 
bijdrage per pastorale eenheid ligt rond de € 450,-.
• Als uw netto-maandinkomen € 1.000 of minder is : geef daarvan tenminste 1% per maand
• Als uw netto-maandinkomen tussen € 1.000 en 3.000 is: geef daarvan tenminste 2% per maand
• Als uw netto-maandinkomen € 3.000 of meer is: geef daarvan tenminste 3% per maand

Begroting 2018

 baten onroerende zaken 

 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  

 bijdragen levend geld 

 door te zenden collecten  

 rentebaten en dividenden 

  lasten kerkelijke gebouwen  

(excl. afschrijvingen)

  afschrijvingen

  pastoraat

  lasten kerkdiensten, catechese, etc.

  verplichtingen/bijdragen andere organen

  salarissen

  kosten beheer en administra:e

  rentelasten/bankkosten

  toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

  overige lasten en baten

Kosten Opbrengsten

€ 33.375

€ 30.000

€ 46.500

€ 22.000

€ 148.378

€ 389.880

€ 24.700

€ 21.206

€ 38.400

€ 16.324

€ 70.547

€ 38.500

€ 29.100

€ 25.000

€ 150




