
 

De kerk naar buiten
Er is in de Johannesgemeente veel aandacht voor kwetsbaren in de samenle-
ving. We ondersteunen inloophuis “Het Hemeltje”, een veilige huiskamer voor 
dak- en thuislozen. Ook de Voedselbank wordt gesteund; met collectegelden, 
door de inzet van mensen op uitdeeldagen en door het wekelijks inzamelen 
van voedselproducten onder de kerkgangers. De Johannesgemeente is ook ac-
tief betrokken bij Amnesty International en Vluchtelingenwerk. Deze activiteiten 
worden bekostigd vanuit de geldwervingsactie van de diaconie. Ze geven de 
Johanneskerk bestaansrecht!

Ongeveer 6 keer per jaar wordt er op vrijdagavond een bijeenkomst georgani-
seerd om samen te eten, te praten en te vieren.
Time-Out is bedoeld voor de leeftijdsgroep tussen de 45 en 65 jaar, die elkaar 
beter willen leren kennen en thema’s van het geloof delen. De groep komt 1 x 
per zes weken bij elkaar.                                                                                                                                         
Joachim en Anna is er voor ouderen in onze wijkgemeente. Aan de hand van 
een lezing, film of i.d. komt deze groep 5 x per jaar bij elkaar.
De laatste vrijdag van de maand is er Samen eten, een maaltijdproject voor 
ouderen, georganiseerd door de diaconie. In september wordt er voor alle ge-
meenteleden een gemeenteweekend georganiseerd. De afgelopen jaren werd 
het weekend georganiseerd op een kampeerboerderij in de buurt van Eindho-
ven. 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan één of meerdere activiteiten! 
Op de website www.pkn-eindhoven.nl/Johannesgemeente kunt u meer informa-
tie vinden over deze activiteiten. 

De Johannesgemeente maakt, samen met wijkgemeente Zuid en de Kruispunt-
gemeente, deel uit van de Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE). De 3 ker-
ken voeren een eigen beleid en zijn zelf verantwoordelijk voor hun begroting. 
Subsidie van het rijk wordt niet ontvangen. Er is een overkoepelend bestuur 
en de administratie en financiën worden vanuit het gezamenlijk gefinancierde 
Kerkelijk Bureau uitgevoerd. 

De Johanneskerk is gevestigd aan de Mercuriuslaan 1b, in het stadsdeel Woen-
sel. Tijdens de zondagse vieringen om 10.00 uur is iedereen welkom. De kerk-
dienst geeft ruimte voor bezinning en er wordt gezongen en gebeden. Na de 
dienst is er koffie en fris; een goede gelegenheid om bij te praten. Het kerkge-
bouw wordt ook gebruikt voor vergaderingen en bijeenkomsten, voor pastoraat 
en diaconie. Zo zien we naar elkaar om.

Een gemeente voor alle leeftijden
Tijdens de vieringen is er een crèche voor de opvang van kinderen tot 4 jaar.  
Enkele malen per jaar wordt er op zondagmorgen voor kinderen in de leeftijd 
van 1,5 tot 5 jaar Kind op Schoot georganiseerd. Samen met hun ouders wordt 
er in een ontspannen sfeer gezongen, een verhaal verteld en geknutseld. Vanaf 
4 jaar zijn kinderen tijdens de kerkdienst welkom bij de kinderdiensten. Daar 
wordt een bijbelverhaal verteld en er wordt geknutseld. 
De jeugdkerk is er voor jongeren vanaf 12 jaar. Twee keer per maand komen 
zij tijdens de kerkdienst bij elkaar om aan de hand van een thema met elkaar 
te praten. Ook komen zij regelmatig op zaterdagavond bij elkaar om samen te 
kletsen of voor een activiteit. 
Route 2050 is er voor iedereen in de leeftijd van 20 tot 50 jaar, die contact wil 
hebben met leeftijdsgenoten uit de Johannesgemeente. 



Mijn kerk verbindt.

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw 
inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal       
€ 60) en tot maximaal 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden 
echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal 
vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente. In een schriftelijke 
overeenkomst met de PGE legt u dit vast. Periodieke giften zijn volledig aftrek-
baar van de belasting. Dat kan u, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplo-
pen tot 52%. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkraad van 
Kerkrentmeesters of met het Kerkelijk Bureau.

Kerkelijk Bureau, 040-2522575, kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl  
Rekeningnummer: NL33 FVLB 0699 6413 14 ten name van Protestantse  
Gemeente Eindhoven

Hartelijk dank, namens de kerkenraden  en de kerkrentmeesters 

Gaat dit allemaal lukken in 2017?
Veel activiteiten binnen en buiten de 
Johanneskerkgemeente worden door 
vrijwilligers gedaan. Maar de kerk kost 
ook geld. Bijvoorbeeld onderhoud en 
exploitatie van het kerkgebouw, sala-
rissen van de predikanten, de koster, 
de organisten. Ook worden er kosten 
gemaakt voor het jeugdwerk, internet-
radio en drukwerk zoals de wijkbrief en 
“Samen” en wordt er bijgedragen in de 
administratiekosten

Daarom vragen wij naast ondersteuning 
in uw gebeden en uw inzet in het vrijwilli-
gerswerk ook om uw financiële bijdrage. 
Door de jaren heen lopen de inkomsten 
uit Kerkbalans terug en is het steeds 
moeilijker geworden de begroting rond 
te krijgen. 
Doe dus mee met de actie Kerkbalans 
en steun de Johanneskerk!  
Zodat de Johanneskerk kan blijven be-
staan en haar werk kan blijven doen, 
vanuit het geloof in Jezus Christus.

Periodieke gift en Kerkbalans


