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Hoe doe ik mee?
Op welke bijdrage mogen we het komende 
jaar rekenen? Op het toezeggingsformulier 
kun je invullen of je jouw bijdrage in één keer 
of in termijnen wilt voldoen en hoe je wil 
betalen. Voor iedereen is een automatische 
incasso het eenvoudigst. Bovendien bespaart 
dat de kerk ook nog eens kosten. Maak je 
het bedrag liever zelf over? Gebruik dan de 
acceptgiro of vermeld bij Internetbankieren 
het betalingskenmerk dat je op de acceptgiro 
aantreft. Je kunt ook aangeven of je het 
formulier voortaan per e-mail wil ontvangen. 
Wil je fiscaal optimaal profiteren? Vraag dan 
een schenkingsovereenkomst aan. Je bepaalt 
een vast bedrag voor 5 jaar wat je dan voor 
100% mag aftrekken. Wil je meer informatie 
hierover? Bel gerust 010 - 4181907. 
Heb je geen toezeggingsformulier ontvangen? 
Vraag het dan aan bij het kerkelijk bureau, tel: 
010 - 4187800.

Joanthan Andrew Photography

  

Kerkdiensten: Verzorging kerkdiensten op zon- en feestdagen, 
rondom rouw en trouw, inclusief voorgaan bij verschillende 
zorginstellingen. 
Pastoraat aan huis: Ziekenbezoek, stervensbegeleiding, 
kennismaken e.d. 
Algemeen pastoraat: Gespreksgroepen, leerhuizen, bijbelkringen, 
studie, kerkenraad, collegiaal overleg e.d. 
Gebouwen en inventaris: Salaris koster, energie, orgel, 
onderhoudscontracten en onderhoudsreserveringen. 
Activiteiten: Fonteinkinderclub, jeugdwerk, koffie na de 
kerkdienst, toerusting, kerkcafé e.d. 
Overig: Diverse afdrachten, administratie, licenties, internet, kerk-
tv, bankkosten e.d.

•Kerkdiensten € 55.000  • Pastoraat aan huis € 39.500

• Alg. Pastoraat € 33.500  • Gebouwen en inv. € 82.000
• Activiteiten € 14.500  •Overige € 31.654

Voor meer informatie:
Wil je inzage in de volledige begroting of heb je vragen? Neem 
dan contact op met onze penningmeester, hij is je graag van 
dienst: penningmeester@fonteinkerk.nl
Voor vragen specifiek over Actie Kerkbalans kun je mailen naar: 
akb@fonteinkerk.nl

In 2023 hebben wij € 256.154,- nodig
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Wat zijn we blij met ons prachtige kerkgebouw. We noemen het een 
huis van God, een huis van de gemeente en een huis van de wijk.
Wekelijks zijn er kerkdiensten en bezinningsmomenten.
Je kunt er jongeren treffen die godsdienstlessen volgen.
Kringen waarin mensen elkaar ontmoeten rondom de Bijbel, een 
boeiend thema, of een film of boek.

Er zijn culturele bijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden.
Meerdere orkesten en een koor prijzen de prachtige akoestiek.
Een Joods leerhuis vindt er onderdak.
Velen weten het gebouw te vinden voor een vergadering tegen een 
meer dan redelijke vergoeding.

We zijn blij met ons kerkgebouw dat voor 
veel mensen op één of andere manier 
iets van een thuis is geworden.
Je bent van harte welkom!

ds. Lourens de Jong

Als uw aankomend predikant hoop ik u 
de komende tijd te leren kennen. 
Mijn naam is Ruben Schep, 41 jaar. 
Ik ben getrouwd met Monirah, mag 
vader zijn, loop wat hard en geniet 
enorm van gesprekken met jong en oud. 

Laatst had ik met jongeren een gesprek 
over hun bijdrage aan de kerk.  We 
bespraken dat we vaak precies weten wat we terugkrijgen voor ons 
geld. Een Netflix abonnement voor vermaak, de sportschool voor 
je gezondheid, enzovoort. Maar, bij de kerk is dat vaak wat minder 
duidelijk.  Vaak zien we alleen ons eigen stukje kerk en staan we niet 
stil bij wat er de bredere betekenis van is. Namelijk: een plek waar 
geloof, hoop en liefde steeds opnieuw worden gevonden, op meer 
manieren dan waar we ons vaak bewust van zijn. En net als vrijwel 
alles kost dat ook geld. 

Dankzij uw bijdrage wil ik graag de komende jaren samen met u 
zoeken hoe we onze inzet, tijd en geld kunnen gebruiken om de 
Fonteinkerk een kloppend hart van Gods liefde te laten blijven. 

Hartelijke groet
ds. Ruben Schep

Je bent van harte welkom 
in de Fonteinkerk

Zaalverhuur

De Fonteinkerk beschikt over verschillende zalen, die voor 
allerlei activiteiten gebruikt worden. Voor vragen over 
zaalhuur kun je contact opnemen via dit mailadres: 
beheerder@fonteinkerk.nl

Een thuis
De kerk, een plek en een gemeenschap die een thuis voor je kan worden.
Je hoeft geen volleerd gelovige te zijn om te mogen komen.

Ook:
• Als je jezelf niet gelovig noemt
• Als je heel lang niet meer in een kerk bent geweest
• Als je een kaarsje wil branden
• Als je je masker af wil zetten
• Als je twijfelt
• Als je alleen voor de koffie komt
• Als……

Kliederkerk over Jona
Afgelopen najaar vond de eerste ‘Kliederkerk’ plaats in de 
Fonteinkerk. Na een begin met wat drinken en een mooie cake in de 
vorm van een vis of vissensnoepjes, startten we met het ontdekken 
van het verhaal van Jona. Jong en oud gingen aan de slag met 
knutselen, spelletjes, stukjes Bijbeltekst, vragen om over door te 
denken en gebeden. Het was mooi hoe iedereen samen druk bezig 
was. In de aansluitende viering ging iedereen mee op reis in het 
verhaal. Wat heeft het gestormd en toch bleef onze stad Ninevé 
staan. 
Tot slot was er een heerlijke 
gezamenlijke maaltijd waarbij volop 
ruimte was om elkaar beter te leren 
kennen. Er gaan meer Kliederkerken 
volgen. Houd daarom de website van 
de Fonteinkerk goed in de gaten voor 
meer informatie.

Kerkdiensten ook via internet

Elke zondag kun je de dienst ook via internet meevieren. Dat kan 
live om 10.00 uur of op een later moment. Je vindt de uitzending 
door te klikken op ‘Meekijken of -luisteren kerkdiensten’ onder 

het kopje ‘Kerkdiensten’ op onze website:

www.fonteinkerk.nl

Ook zijn de uitzendingen direct te vinden via 
www.kerkdienstgemist.nl
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