
Johannesgemeente Eindhoven
Wij zijn de Johannesgemeente en maken deel uit van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de Johannesgemeente 
geven we ruimte aan verschillende meningen en visies. 
Gemeenteleden zijn aan elkaar verbonden door het christelijk 
geloof; ieder met zijn eigen beleving. Wij worden geïnspireerd  en 
aangesproken door Bijbelse verhalen. Daarin zoeken we richting, 
bevestiging en troost. In de Johanneskerk aan de Mercuriuslaan 
is iedereen welkom tijdens de zondagse viering, die om 10.00 uur 
begint. In de kerkdienst wordt gezongen en gebeden en zijn er 
woorden van bezinning. Na de dienst is er koffie en fris; een 
goede gelegenheid om bij te praten. De kerk wordt ook gebruikt 
voor vergaderingen en bijeenkomsten, voor pastoraat en 
diaconie. Zo zien we naar elkaar om.

Een gemeente voor alle leeftijden
Binnen de Johannesgemeente zijn er groepen die elkaar 
regelmatig ontmoeten. Die groepen zijn veelal georganiseerd op 
leeftijd. Doordat de groepen leeftijdsgebonden zijn, kunnen de 
thema’s toegespitst worden op de specifieke levensfase en is er 
snel herkenning. Een greep uit de activiteiten: Voor de 
allerkleinsten is er Kind op Schoot. Er is Kinderdienst en de 
jeugdclub Place2Bee. 

Voor de leeftijdsgroep 20 tot 50 is er Route 2050, voor de 
leeftijdsgroep van 50 tot 65 is er Time Out en voor mensen boven 
de 65 bestaat de groep Joachim en Anna. 

Op de website www.pkn-eindhoven.nl/Johannesgemeente kunt 
u meer informatie vinden over alle activiteiten die plaatsvinden 
binnen de Johannesgemeente.
U bent van harte welkom!

Gaat dit allemaal lukken in 2019?
De Johannesgemeente maakt, samen met de Adventskerk en 
de Kruispuntgemeente, deel uit van de Protestantse Gemeente 
Eindhoven (PGE). De 3 kerken voeren een eigen beleid en zijn 
zelf verantwoordelijk voor hun begroting. Subsidie van het rijk is 
er niet. Er is een overkoepelend kerkbestuur en de administratie 
en financiën worden vanuit het gezamenlijk gefinancierde 
Kerkelijk Bureau uitgevoerd. Veel activiteiten binnen en buiten de 
Johannesgemeente worden door vrijwilligers gedaan. Maar 
kerk-zijn kost ook geld. Onderhoud en exploitatie van het 
kerkgebouw bijvoorbeeld. En de salarissen van de predikanten, 
de koster, en een vergoeding voor de organisten. Ook worden er 
kosten gemaakt voor het jeugdwerk, de website, internetradio en 
drukwerk zoals de wijkbrief en het maandblad “Samen”.



Geef voor je kerk!
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen  

Periodieke Gift en Kerkbalans
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting als u 
van uw vrijwillige bijdrage een periodieke gift maakt. Bij een 
periodieke gift geeft u minimaal 5 jaar lang elk jaar eenzelfde 
bedrag aan onze gemeente (of diaconie). In een eenvoudige 
schriftelijke overeenkomst met de PGE legt u dit vast. Dat kan u 
als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen 
tot 52%. Op deze manier kunt u méér geven en kost het u (netto) 
minder geld! Ziet u uw vrijwillige bijdrage als gewone gift, zonder 
overeenkomst, dan geldt er altijd een drempel bij uw 
belastingaangifte. Voor meer informatie kunt u kijken op de 
website, contact opnemen met uw wijkraad van kerkrentmeesters 
of met het Kerkelijk Bureau.

Kerkelijk Bureau, tel: 040-2522575, mail: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 ten name van Protestantse Gemeente  
Eindhoven.

Hartelijk dank, namens de kerkenraden en de kerkrentmeesters

Onderstaand een overzicht van de begroting van de Johanneskerk voor 2019

UITGAVEN INKOMSTEN
Personele kosten € 202.272 Opbrengst Actie Kerkbalans € 199.000
Onderhoud kerkgebouw € 22.915 Verhuur kerkgebouw € 25.000
Gezamelijke kosten PGE € 10.166 Verkoop koffie en thee € 2.000
Totaal € 235.353 Totaal € 226.000

          
Bovenstaande getallen laten zien dat er voor 2019 een tekort 
dreigt te ontstaan van € 9.353. Om te zorgen dat we de rode 
cijfers niet in gaan, vragen we u dan ook om gul te geven!  Doe 
mee met de actie Kerkbalans en geef aan de Johanneskerk! 
Zodat de Johanneskerk kan blijven bestaan en haar werk kan 
blijven doen, vanuit het geloof in Jezus Christus.
(Voor uw lidmaatschap van de Protestantse Kerk draagt de 
Johanneskerk €40 aan administratiekosten af, de kosten voor 
het maandblad Samen bedragen €10. Uw bijdrage dient dan ook 
tenminste €50 te zijn!).


