Mijn kerk…
is veelkleurig

Het thema van de Actie Kerkbalans is: De Fontein...
een veelkleurige gemeente. In het afgelopen jaar
hebben we de kracht van deze diversiteit mogen
ervaren, en Gods zegen daarin.

mogen houden en dat doordeweeks gebruikt wordt voor
catechese, clubs, kringen en overleg.
Onze kerk kan alleen haar taken blijven uitvoeren dankzij
de financiële steun van gemeenteleden zoals u. Samen
met u is er in 2019 nagedacht over de toekomst van De

Wat zijn wij als gemeenteleden gezegend met veel ga-

Fontein. Drie werkgroepen zijn aan de slag geweest met

ven en talenten. Wat hebben we veel mogen ontvangen

de thema’s jongeren, veelkleurigheid en identiteit. Er is

via de erediensten, het bezoekwerk, de catechese, de

een nieuwe opzet voor het tienerwerk gekomen onder

clubs en ga zo maar door. Dat is niet vanzelfsprekend.

de naam FON10ERS. In deze brochure kunt u een aantal

Dit zijn tekenen van Gods trouw en daarvoor mogen wij

interviews lezen dat een indruk geeft van de veelkleurig-

Hem danken.

heid van De Fontein.

Ook in 2020 willen we als kerk veelkleurig blijven. Dat

Wij vertrouwen erop dat u ook dit jaar uw financiële

betekent dat we onze herderlijke en pastorale zorg mo-

bijdrage toezegt, zodat het vele werk binnen onze ge-

gen inzetten voor alle gemeenteleden, van jong tot oud.

meente door kan gaan.

In het afgelopen jaar is er veel werk verzet door het

Dankzij uw gift kan onze gemeente De Fontein een plek

pastorale team. Naast onze predikant waren een oude-

van betekenis en verbinding blijven, ook in 2020. De

renpastor, een jeugdwerker en een pastorale werker voor

basis daarvoor is en blijft ons gezamenlijk geloof in de

huwelijk en gezin actief in onze gemeente. Ook hebben

Here Jezus Christus.

we een gebouw waar we ’s zondags drie diensten

De kerkenraad

Open en eerlijk met elkaar in gesprek
‘De Fontein is een veelkleurige gemeente
en dat is hoe dan ook positief’, zegt
Gertjan Luiten (50). Met het oog op de
toekomst van onze gemeente nam hij
deel aan het gesprek over veelkleurigheid.
Gertjan is zelfstandig architect. Hij ontwerpt
voor grote bedrijven maar ook voor particulieren, bijvoorbeeld een huisinterieur of een vrijstaand huis. Een recent wapenfeit is het nieuwe
scoutinggebouw aan de Bunschoterweg.
Hij is getrouwd met Erna Luiten. Samen hebben ze twee kinderen: Lize (9) en Jan (7).
Zijn huwelijk met Erna is een bewijs van
kerkelijke diversiteit. Zij is opgegroeid in een
gemeente die zich rekent tot de stroming van
de Gereformeerde Bond binnen onze

breed opvatten, maar wat mij opvalt is dat

Het fundament daaronder is ons gezamenlijk

Protestantse Kerk in Nederland. Hij is van

er veel jonge gezinnen en jongeren in onze

geloof in Jezus Christus. ‘Dat betekent samen

huis uit synodaal-gereformeerd.

gemeente zijn, maar ook een grote groep

uitzoeken hoe we God kunnen eren en danken

Tijdens zijn studie in Delft leerde Gertjan bij

ouderen.’

voor zijn aanwezigheid in ons leven.’

een christelijke studentenvereniging over

Het is lastig zo’n gesprek te organiseren,

kerkmuren heen te kijken. ‘Je ontmoette aller-

Elkaar ontmoeten

geeft de Gertjan toe. ‘Het begint bij onszelf.

lei christenen: van baptist tot gereformeerd

Geestelijke verschillen zijn er ook. Er zijn

Alleen door goed te luisteren kun je proeven

en alles ertussenin. We vonden elkaar in hét

broeders en zusters die een meer traditionele

wat God betekent in het leven van een ander.’

kernpunt van ons geloof: Jezus Christus.’

kerkelijke inslag hebben, anderen neigen naar

Een geestelijk huisgezin waarin je het geloof

Als lid van De Fontein nam hij deel aan de

de evangelische kant. ‘Het is een opgave

mag delen, kan alleen functioneren als men-

werkgroep veelkleurigheid, een van de drie

elkaar te vinden en te verstaan, zeker omdat

sen bereid zijn hun gaven in te zetten en er

commissies die nadachten over het toekom-

onze gemeente zo groot is. Daarom mogen

tijd én geld in te steken. ‘Zonder uw bijdrage

stig beleid van onze gemeente. Interviews

we elkaar ontmoeten en is het goed open en

stopt de kerk. Daar moeten we ons bewust

met gemeenteleden gaven hem een goede

eerlijk met elkaar, zonder vooroordelen, in

van zijn. Samen mogen we onze gemeente

kijk op het thema. ‘Veelkleurigheid kun je

gesprek te gaan.’

dragen.’

Elkaar in het hart kijken
Na vier jaar is Frans Roelofsen (45) afgezwaaid als ouderling gemeenteopbouw.
Hij hoopt dat het leven met God ook doordringt in de gewone gesprekken.
Frans vond het jammer dat hij moest stoppen.

Dan blijk je elkaar te kunnen vinden en waarde-

Gezin en werk vroegen andere keuzes. In zijn

ren. In de kern zijn we één omdat we dezelfde

functie als ouderling gemeenteopbouw ont-

Christus dienen.’ De voormalige ouderling heeft

vouwde De Fontein zich in al haar breedte. ‘Er

een diep verlangen dat ‘geestelijke passie’

zijn verschillen in de spirituele beleving van het

doordringt in de gewone gesprekken tussen

geloof. Dat merk je bijvoorbeeld in gesprekken

leden van De Fontein. ‘Sommige mensen zijn

over de invulling van de eredienst. Je merkt ook

nauwelijks over de drempel van de kerk gestapt,

dat mensen andere geloofsvragen en -verlan-

of ze beginnen over Sparta. Op zich prima, maar

gens hebben en daar wel of niet over hebben

deel eerst met een ander wat jij hebt meegeno-

leren spreken.’ Frans heeft die verschillen als

men uit de preek en wat God in jouw leven doet.

kerkenraadslid leren waarderen. ‘Met broeders

Dat hoeven we niet te organiseren, dat moeten

die anders tegen de geestelijke opbouw van de

we gewoon doen. We moeten de durf hebben

gemeente aankeken, zocht ik altijd het gesprek.

elkaar in het hart te laten kijken.’

‘We voelen ons thuis in De Fontein’
Ze zijn het levende bewijs van een veelkleurige kant van De Fontein. De familie Antoni
is afkomstig uit Irak en woont nu ruim tien jaar in Nijkerk.

van meer jeugddiensten. Milad: ‘Er was geen
familie waarop we konden terugvallen. In het
begin hadden we met bijna niemand contact.
Mensen uit de kerk zagen ons en boden ons zo

In 2008 vluchtte Milad Antoni (48) weg uit

met het opknappen van ons huis en wezen

Bagdad, de hoofdstad van Irak, en reisde via

ons de weg in de Nijkerkse samenleving.’ Op

veiligheid. We waren welkom, dat was heel fijn.’

Turkije naar Nederland. Hij was eigenaar van

uitnodiging van Fontein-leden gingen ze mee

Nada noemt het van belang dat elk lid van De

een drukkerij. Op een dag weigerde hij een

naar de kerk, en bleven. ‘We voelen ons thuis

Fontein financieel bijdraagt aan de gemeente.

opdracht van een sjiitische groepering uit te

in De Fontein.’

‘In Irak krijgen de kerken geld van de overheid.
Dat lijkt goed, maar is het niet, want de rege-

voeren. Sjiieten en soennieten, leden van twee
stromingen binnen de islam, stonden elkaar

Uitbundiger

ring koopt zo invloed. Als wij als leden onze

naar het leven. Als christen dreigde Milad

Natuurlijk was het wennen voor de Antoni’s.

kerk onderhouden, blijven we onafhankelijk.’

vermalen te worden. De familie Antoni is van

Nederlanders zijn gewend hun kerkdien-

Milad: ‘We mogen elkaar steunen. Met z’n

huis uit rooms-katholiek.

sten ingetogen te vieren. ‘Het mag wel wat

allen ben je sterker dan in je eentje. We zijn

Zijn vrouw Nada (45) week uit naar Syrië, met

uitbundiger’, vindt Nada. Ze is voorstander

familie van elkaar.’

toen nog hun enige kind, dochter Ameena, nu
17 jaar oud. Dat was nog voor de burgeroorlog in het land uitbrak. Het gezin Antoni werd
herenigd in aanmeldcentrum Ter Apel, kreeg
een definitieve verblijfsvergunning en streek
neer in Nijkerk waar Christina (10) en Frans
(6) werden geboren.
Milad pakte zijn beroep als drukker weer
op en werkt bij drukkerij Torendruk. Nada
is kapster. Trots laten ze hun eigen woning
zien. De hypotheek betalen ze met hun eigen
verdiende geld.
Hoe kwamen ze bij De Fontein terecht?
Nada’s gedachten gaan terug terug in de tijd.
Op verzoek van Vluchtelingenwerk Nederland
klopten dertien leden van onze wijkgemeente op de deur van de woning van de familie
Antoni. ‘Er moest van alles gebeuren en ik
was zwanger van onze tweede. Ze hielpen

Perronne wil met haar
stem God grootmaken
‘Ik houd erg van zingen en zet mijn talent in binnen de gemeente. Iedereen kan dat
doen met zijn of haar eigen gaven’, zegt Perronne van de Beek (15).
Perronne is een van de zangeressen van de

van de veelkleurigheid van onze gemeente.’

jongerenband van De Fontein. ‘Met mijn stem

Als mensen in De Fontein mogen doen waar

wil ik God groot maken.’ Regelmatige kerkbe-

ze goed in zijn, voelen ze zich thuis, ervaart

zoekers zien haar ook geregeld op het podium

Perronne. ‘Zo komt iedereen tot zijn recht.

van de kerk om, begeleid door de pianist, het

Jongeren ook, misschien kunnen ze de

zingen van een (nieuw) lied te ondersteunen.

gemeente niet met geld steunen, maar wel

‘Ik vind het mooi dat ik de ruimte krijg mijn

door mee te doen aan een van de activiteiten.

gaven te ontplooien in onze gemeente.

Meedoen zorgt voor verbinding. Bovendien

Andere jongeren hebben hun eigen talenten

wordt onze gemeente dan steeds meer een

die ze mogen laten zien. Dat geeft iets weer

levende gemeenschap.’

Kerkbalans 2020: Een veelkleurige gemeente
Dat de Fontein een veelkleurige gemeente is, komt tot uiting in diverse meningen en opvattingen. Onze gemeente probeert aan ieder persoon
ruimte te geven om zijn of haar invulling aan het geloof te geven, maar wel op basis van één Fundament: Jezus Christus. Helpt u ook in 2020
weer mee om ons gezamenlijk geloof vorm te geven? We vragen opnieuw hiervoor uw gebed, maar ook om uw financiële gaven.

Begroting 2020
Opbrengsten

Kosten

Baten onroerende zaken

€

25.000

Lasten kerkelijke gebouwen (excl. afschrijvingen)

€

32.800

Opbrengsten uit stichtingen

€

30.000

Afschrijvingen

€

46.500

Bijdragen levend geld

€

400.740

Pastoraat

€

167.824

Door te zenden collecten

€

22.000

Lasten kerkdiensten, catechese, etc

€

25.000

Rentebaten en dividenden

€

100

Verplichtingen/bijdrage andere organen

€

23.379

Salarissen

€

40.950

Kosten beheer en administratie

€

19.554

Rentelasten en bankkosten

€

61.333

Toevoeging aan fondsen en voorzieningen

€

38.500

Overige lasten en baten

€

22.000

Totaal €

477.840

Totaal €

477.840

Het bovenstaande overzicht geeft onze verwachte uitgaven en inkomsten voor 2020 weer. Dit zijn allemaal grote bedragen. Wellicht weet u
nu niet wat er van u wordt verwacht. Omdat u misschien twijfelt over
een goede en verantwoorde bijdrage, willen we een handreiking doen.
Geef minimaal hetzelfde als vorig jaar, maar neem in uw overweging mee
dat ook in onze gemeente de kosten stijgen. Verder vindt u hieronder
algemene richtlijnen voor uw bijdrage. Dit is geen verplichting, maar een
richtlijn. Geven voor onze veelkleurige gemeente doet u vanuit uw hart!
Netto inkomen
Per maand

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

Bijdrage
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

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

