
Logo

Het logo van de Protestantse Gemeente Amersfoort toont een 

gestileerde vogel: een duif, symbool van de Geest. In het verlengde van 

de wiekslag vertonen zich ‘een soort vlammen, die zich als vuurtongen 

verspreiden’ (zie het verslag van het Pinksterfeest in Handelingen 2). 

Bij de keuze van de kleuren is aansluiting gezocht bij het logo van de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

In het logo zijn de woorden ‘Inspirerend dichtbij’ opgenomen. 

Inspirerend, omdat de kerk mensen in beweging brengt; naar God, naar 

anderen, naar elkaar. Maar de kerk is ook dichtbij – en dan is niet 

alleen bedoeld dat er op elke plek in de stad binnen een straal van een 

kilometer wel een protestantse wijkgemeente te vinden is. De kerk 

wil mensen nabij zijn, omdat God hen nabij is.

Naar één Protestantse Gemeente
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De totstandkoming van de Protestantse Gemeente 

Amersfoort is een belangrijk historisch moment. Een 

mijlpaal in de geschiedenis van het christendom in 

Eemland, die al meer dan duizend jaar omvat. Een 

beknopt overzicht van de lokale kerkgeschiedenis is te 

lezen op de website www.pkn-amersfoort.nl onder: Wie 

zijn wij?

Volgens de overlevering werd in 1006 het eerste 

christelijke kerkje in onze omgeving gebouwd; een 

houten kapel bij een klein klooster, ten zuidoosten 

van Amersfoort, in de buurt van de huidige 

Heiligenbergerbeek. 

Niet lang daarna bouwde men de kerk van 

Oud-Leusden, waarvan vandaag alleen nog de 

middeleeuwse toren is overgebleven. 

De fundamenten van de huidige Sint-Joriskerk dateren 

uit de 12e eeuw. Lange tijd was dit het middelpunt van 

het godsdienstige leven in de regio, hoewel de stad ook 

veel kloosters en kapellen telde.

Na de Reformatie vindt de eerste protestantse eredienst in 

de St.-Joriskerk plaats in het jaar 1579. Een eeuw later kende 

de stad ook een Lutherse gemeente met een kerk in de Langestraat.

De gereformeerden, ontstaan na de Doleantie (1886), bouwden een kerk aan de Zuidsingel, (nu De Mariënhof). 

Elk van de drie fusiepartners van de Protestantse Gemeente Amersfoort heeft dus een behoorlijke geschiedenis. 

Kerkgeschiedenis

2 St.-Joriskerk

Lutherse kerk



De twintigste eeuw

In de jaren ‘40 van de vorige eeuw werd de Gereformeerde Kerk zwaar getroffen door een 

scheuring. In Amersfoort ging meer dan de helft van het aantal gemeenteleden over naar 

de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

 

In de twintigste eeuw werden flink wat kerken gebouwd als gevolg van de 

stadsuitbreiding: 

De gereformeerden bouwden de Grachtkerk (op de plaats waar nu theater De Lieve •	
Vrouw is gevestigd), de Rehobothkerk in het Soesterkwartier, de Opstandingskerk in 

Randenbroek/Schuilenburg, de vernieuwde Fonteinkerk in Dorrestein, De Open Hof 

in Liendert. 

De hervormden lieten de Nieuwe Kerk in het Leusderkwartier bouwen, •	
de Emmakerk in het Soesterkwartier, de Bergkerk in het Bergkwartier, de 

Johanneskerk in de binnenstad, de Adventkerk in Liendert, de Ontmoetingskerk 

in Dorrestein, De Brug in Randenbroek/Schuilenburg, De Hoeksteen in 

Schothorst. 

Illustratief voor het geringe onderlinge contact tussen hervormden en 

gereformeerden is dat in een zelfde nieuwbouwwijk binnen een straal van 

500 meter twee kerkgebouwen werden 

neergezet. 
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Tot in de jaren ‘60 kende het kerkelijk leven een bloeiperiode. Daarna keerde het tij onder invloed van 

ontkerkelijking en secularisatie. Toen de Grachtkerk - het laatste gebouw van de Gereformeerde Kerk in 

het centrum van de stad - werd verkocht, werden de gemeenteleden verspreid over de gereformeerde 

kerkgebouwen rond het centrum. 

Vergelijkbaar pijnlijk was de verkoop van de hervormde Ontmoetingskerk (nu Monuta Uitvaartcentrum). Ook 

hier raakte een gemeente in verstrooiing. 

Deze beide gebeurtenissen lieten hun sporen na in de verhouding tussen 

wijkgemeenten en het centrale beleid van de kerken. Deels is daaruit 

ook de aarzeling te verklaren die overwonnen moest worden voordat 

er sprake zou kunnen zijn van een kerkenfusie.

Een belangrijke stap in de goede richting was de totstandkoming 

van een gezamenlijk kerkblad van de drie kerken, waarbij de 

eigen bladen werden opgeheven. Het eerste nummer van het 

maandblad Drieluik verscheen in 2000.  

Begin jaren ’60 was er landelijk al een aanzet gegeven voor het samengaan van hervormden 

en gereformeerden. Achttien predikanten uit beide kerken gooiden in 1961 de knuppel in het 

hoenderhok. Die verdeeldheid van de kerk heeft nu lang genoeg geduurd; laten we streven naar 

een eenwording, schreven ze aan alle kerkleden. Duizenden kerkleden reageerden enthousiast 

op de oproep, maar na een paar bijeenkomsten ebde het elan weer weg. 

In 1969 kreeg het initiatief alsnog een serieus vervolg. De Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde 

Kerken gingen ‘Samen op Weg’. Het zou een project van lange adem worden. Een derde kerk haakte in 1985 

alsnog aan: de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Bloei en krimp

Landelijke ontwikkelingen
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Presentatie kerkblad ‘Drieluik’

Presentatie kerkblad ‘Drieluik’

Kerkzegels landelijke kerken 



Er werd lang en breed over vergaderd. Over 

leerstellige kwesties, over een gezamenlijk 

hoofdkantoor, over de keuze van een nieuwe 

naam, over financiën, en nog veel meer.

Ondertussen waren er in allerlei plaatsen al 

hervormde gemeenten en gereformeerde kerken die 

besloten samen verder te gaan. Ook in Amersfoort. In 

het Soesterkwartier trokken de gereformeerde Rehobothkerk 

(nu in gebruik bij een andere kerkgemeenschap) en de 

hervormde Emmakerk-gemeente vanaf 1997 samen op onder 

de naam Emmaüskerk. Elders in de stad gingen De Open Hof 

(gereformeerd) en De Hoeksteen (hervormd) een samenwerkingsverband 

aan.

Op 12 december 2003 waren de drie fusiepartners op landelijk niveau eruit. Per 1 mei 2004 zouden ze 

samen verder gaan onder de naam Protestantse Kerk in Nederland.
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Eerste vergadering Combisynode, 1973

Ondertekening notariële acte op 1 mei 2004, waarmee de PKN een feit is.

De fusie wordt gevierd in aanwezigheid van koningin Beatrix 

Op 12 december 2003 namen de drie synoden 

  afzonderlijk het besluit te fuseren



De landelijke fusie van de drie kerkverbanden zou ook 

op plaatselijk niveau gestalte moeten krijgen. Met 

vreugde zagen velen dat de wederzijdse toenadering 

eindelijk van de grond kwam. Tegelijkertijd waren er ook velen die wantrouwig waren of zelfs uitgesproken 

tegenstanders van het eenwordingsproces. De Amersfoortse kerkgeschiedenis van de afgelopen jaren 

weerspiegelt in veel opzichten wat op landelijk niveau te zien was. 

De drie partners legden een lange weg af naar de fusie. In de jaren negentig was al begonnen met een 

regelmatig overleg van de moderamina van de drie algemene kerkenraden. In januari 2007 werd een forse 

stap gezet door het instellen van een Voorlopige Algemene Kerkenraad. Deze had als doel om met respect 

voor elkaars traditie te werken aan één Protestantse Gemeente Amersfoort. 

Bestuurlijk moest er enorm veel onder de loep worden genomen. Allerlei regelingen, werkwijzen, de 

financiële administratie, de ledenregistratie, etc. waren verschillend. In elkaar 

schuiven daarvan vergde overleg en knopen doorhakken. Een belangrijke mijlpaal 

in dit proces was de samenvoeging van de kerkelijke bureaus in 2008. 

Drie jaar nam de totstandkoming van de ene gemeente in beslag. Dat lijkt 

lang, maar het was nodig voor een zorgvuldige voorbereiding van het 

ingrijpende besluit tot fusie. Gaandeweg is ook de overtuiging verdiept, dat 

we niet zonder elkaar kerk willen zijn. Samen zetten we onze schouders 

eronder, ieder op een eigen plek, vanuit de eigen identiteit.

De Protestantse Gemeente Amersfoort ziet zichzelf als een mozaïek 

van wijkgemeenten, die een samenhangend geheel vormen. In bijbelse 

termen: de PGA wil lichaam van Christus zijn met vele leden, die hun 

diversiteit positief inzetten ten dienste van dat lichaam. Elk lid levert 

hieraan zijn eigen bijzondere bijdrage en daarin waarderen de leden elkaar 

en herkennen elkaar dusdanig, dat zij weten dat zij elkaar nodig hebben. 

Deze onderlinge samenhang en solidariteit zijn geen vraag maar opdracht, 

zodat de PGA gericht kan blijven op haar leven met God, met elkaar en 

in de samenleving waar zij deel van uitmaakt. Als kerk staan we in de 

traditie van belijden, vieren en dienen. Deze traditie willen wij binnen de 

PGA gestalte geven.

Daarna: Amersfoort

Mozaïek

Vanaf eind 

jaren ‘60 deelde de Evangelisch-lutherse gemeente 

een predikant met de zeer kleine gemeente Baarn-Soest-Eemnes, die in 

1989 met Amersfoort werd samengevoegd. In de tweede helft van de jaren 

‘90 werd de gemeente geconfronteerd met een zo sterk toenemende vergrijzing 

en terugloop in ledental, dat zelfstandig voortbestaan als gemeente in het begin 

van de 21e eeuw niet meer mogelijk blijkt. Voortzetting van de lutherse traditie is 

gewaarborgd door het instellen van een kerkenraadscommissie door de Algemene 

Kerkenraad en een nauwe samenwerking met de Bergkerk.   
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Ondertekening fusiebesluit Amersfoort, 29 september 2009 

Vereniging landelijke kerk (PKN)



De doelstelling van de PGA is verwoord in het Beleidsplan 2010-2013, dat verscheen onder de titel 

‘Om dichterbij te komen’: (zie: www.pkn-amersfoort.nl, onder: Wie zijn wij?)

De Protestantse Gemeente Amersfoort, verzameld rond de Heilige Schrift, voert en stimuleert het a. 

geloofsgesprek met het oog op een krachtig geloof en een levendig getuigenis van haar leden, 

haar wijkgemeenten en de gemeente als geheel.

De PGA ontwikkelt beleid en voert dat uit, opdat de PGA als geheel in de toekomst een zichtbare b. 

en aantrekkelijke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland in Amersfoort is en zo 

kan meewerken aan de inspirerende bijdrage van het protestantisme voor de Nederlandse 

samenleving.

De PGA ontwikkelt beleid en voert dat uit, opdat de PGA een herkenbare en betrouwbare partner c. 

kan zijn van de stad Amersfoort en ieder die daarbinnen het goede zoekt voor de stad en haar 

bewoners.

De PGA stelt de wijkgemeenten in staat om zich, in lijn met de eigen kleur en identiteit, te d. 

ontwikkelen als deel van de PGA en zo bij te dragen aan een vitale PGA.  

De PGA maakt de saamhorigheid tussen de wijkgemeenten mogelijk. e. 

De PGA versterkt de onderlinge samenwerking tussen de wijkgemeenten.f. 

De volgende wijkgemeenten maken deel uit van de PGA:

1. Protestantse wijkgemeente Adventkerk 
2. Protestantse wijkgemeente Bergkerk 
3. Protestantse wijkgemeente De Brug 
4. Protestantse wijkgemeente Emmaüskerk
5. Protestantse wijkgemeente Fonteinkerk 
6. Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk 
7. Protestantse wijkgemeente De Bron 

(voorheen De Open Hof en Opstandingskerk) 

8. Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen
9. Hervormde wijkgemeente Sint Joriskerk
10. Protestantse wijkgemeente van bijzondere 

aard Johanneskerk, behorende tot 
het samenwerkingsverband DoReVp-
Johanneskerk
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Mission Statement

De Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) maakt deel 

uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staat in de 

eeuwenlange traditie van de algemene christelijke kerk, die 

belijdt dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. 

De Protestantse Gemeente Amersfoort is een veelkleurig 

mozaïek van negen geografische wijkgemeenten en een 

wijkgemeente van bijzondere aard. Elke gemeente legt eigen 

accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Gelovigen met 

een heel verschillende achtergrond en geloofsbeleving vinden 

er een plek. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We 

hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in deze stad. 

In de wijkgemeenten klopt het hart van de kerk. Daar 

houden we de lofzang gaande, daar wordt het Evangelie 

verkondigd en vieren we de sacramenten van doop 

en avondmaal. Deze geloofsgemeenschappen zijn 

inspirerende ontmoetingsplaatsen voor het gesprek 

over vragen van geloven en leven, voor de 

geloofsoverdracht aan nieuwe generaties en 

voor de roeping tot zending en diaconaat. 

In navolging van Christus heeft de kerk een 

scherp oog, een ruim hart en gulle handen 

voor de armen en kwetsbaren, dichtbij en ver 

weg. 

Tekst
Koos van Noppen

Eindredactie
Marja Brak

Vormgeving
Wilmar Boer - Image33

Fotografie
Eljee: 
pag. 5 (ondertekening acte)

Christiaan Krouwels: 
pag. 5 (synodes)

Wilmar Boer: 
pag. 2, 3, 7

Kantoor Kerkelijke Administraties
Kantoor der Kerkelijke Goederen
Van Hoogevest Architecten
Van Zwol Wijntjes Accountants & Belastingadviseurs
Notariskantoor Van der Deijl
Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen
De Vries Vellinga Leenknegt Notarissen
Drukkerij de Gans
Schildersbedrijf D. Perier
Schildersbedrijf E. de Vaal
Banketbakkerij De Jong
Brood- & Banketbakkerij T. van der Meer
ASB Schoonmaakdiensten
Van Hell Makerlaars

Colofon

De viering in de St.-Joriskerk op 10 
januari 2010 van de totstandkoming van 
de PGA is mede mogelijk gemaakt door: 

Kerkelijk Bureau 

Protestantse Gemeente Amersfoort

Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat)

3812 DD Amersfoort

T (033) 4610441

E protgemafoort@solcon.nl

www.pkn-amersfoort.nl

PGA Website,
www.pkn-amersfoort.nl

Maandblad Drieluik
Welkomstbrochure


