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   Welkom in de kerk
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We hopen dat u er een goede tijd zult hebben. 

De kerk wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Wij geven u hierbij het visitekaartje van de Protestantse 

Gemeente Amersfoort. 

Inspirerend dichtbij – zeggen we, als we onszelf in twee 

woorden nader mogen typeren.

Inspirerend – omdat de kerk mensen in beweging brengt; 

naar God, naar anderen, naar elkaar. Maar de kerk is ook 

dichtbij. En dan bedoelen we niet in de eerste plaats dat u 

binnen een straal van twee kilometer wel een protestantse 

gemeente vindt. Dat ook, maar vooral dat de kerk mensen 

nabij wil zijn, omdat God hen nabij is.

De Protestantse Gemeente Amersfoort is een veelkleurig 

mozaïek. Vroeger spraken we van hervormden en 

gereformeerden in allerlei tinten en richtingen. Na de vorming 

van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2004 is ook in 

onze stad gewerkt aan een hecht samenwerkingsverband. 

Er zijn tien wijkgemeenten, waarvan er één van bijzondere 

aard is. Daarnaast maken ook evangelisch-luthersen deel uit 

van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Elke gemeente 

legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. 

Gelovigen met een heel verschillende achtergrond en 

geloofsbeleving vinden er een plek. Geen koekoek één zang, 

wel solidair. Want we hebben elkaar nodig om kerk te zijn.

Hartelijk welkom in onze stad! Veelkleurig
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Bij het woord ‘kerk’ denken we al gauw aan een gebouw, bijvoorbeeld die monumentale kolos in het 

centrum van de stad, de middeleeuwse Sint-Joriskerk. Maar een kerk is in de eerste plaats een levende 

organisatie van leden én belangstellenden. 

In de protestantse traditie klopt het hart van de kerk in de wijkgemeente om de hoek. Daar wordt het 

evangelie verkondigd, daar houden we de lofzang gaande en vieren we de sacramenten van doop en 

avondmaal. De vorm waarin dat gebeurt, in kerktaal: de liturgie, gaat terug tot oude tijden. Ze varieert van 

kerk tot kerk.

De geloofsgemeenschap die een gemeente is, richt onze blik op God en onze medemensen. De kerk 

is een inspirerende ontmoetingsplaats voor het gesprek over vragen van geloven en leven. Een plek 

waar ons bestaan ruimte en richting krijgt.

We richten ons op God, over wie de bijbel spreekt, die we hebben leren kennen door Jezus Christus. 

God, die mensen tot zichzelf doet komen. God die ons oproept om te werken aan een wereld van 

vrede en gerechtigheid. 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. 

Meer dan een gebouw

Ruimte en richting
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De christelijke kerk heeft oude papieren, ook in de 

regio Amersfoort. In 2006 is feestelijk herdacht 

dat 1000 jaar geleden het christendom in de 

regio Eemland vaste voet aan de grond kreeg. 

De bisschop van Utrecht liet een eerste houten 

kapel bouwen op een heuvel in de buurt van de 

Heiligenbergerweg. 

Gedurende vele eeuwen concentreerde het 

kerkelijk leven zich rond de Grote of Sint-Joriskerk. 

De eerste kerkdienst sinds de Reformatie vond 

daar plaats in 1579.

Als u een beknopt overzicht wilt hebben van 

hoofdmomenten in de lokale kerkgeschiedenis, kijkt u 

dan op www.pkn-amersfoort.nl onder: Wie zijn wij?. 

Met zevenmijlslaarzen sprint u dan door 1000 jaar 

christendom in onze regio. 

Als u liever zelf op pad gaat, kan dat ook. Maak 

dan een unieke fietstocht langs allerlei kerken 

en kapellen in de stad: www.fietsen.123.nl/

routefietskerkpadamersfoort.htm. 

In het voorbijgaan pikt u dan allerlei informatie op 

over de geschiedenis van Amersfoortse kerken.

Lange traditie Een tochtje door de geschiedenis
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Elke kerkgemeenschap viert de liturgie op 

eigen wijze. Met oude psalmen of met 

liederen in eigentijdse taal. Vanuit een sterk 

geloofsvertrouwen of zoekend en tastend. 

Met een sobere vormgeving, of met een rijke 

symboliek. In een volle zaal of in een kleine 

groep. De Protestantse Gemeente Amersfoort 

telt circa 8000 leden. Voor iedere gelovige is 

er een plekje te vinden waar hij of zij zich thuis 

voelt.

De beste kennismaking met de veelkleurigheid 

van de Protestantse Gemeente Amersfoort is 

de ontmoeting. Kom gewoon eens binnen! We 

heten u hartelijk welkom. Voor een eerste indruk 

vooraf geeft elke gemeente op de volgende 

pagina’s een korte typering van zichzelf. 

De tijden van de kerkdiensten zijn te vinden op: 

www.pkn-amersfoort.nl en in het kerkblad Drieluik.

Ieder op de eigen wijze…

Sint-Joriskerk

Emmaüskerk

Bergkerk

Nieuwe Kerk

Fonteinkerk

De Brug

De Bron

De Hoeksteen

Adventkerk

Bekijk deze kaart online op www.pkn-amersfoort.nl, menu ‘Wie zijn wij’, optie ‘Adressen wijkgemeenten’

Indeling wijkgemeenten
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Protestantse wijkgemeente Adventkerk 

Wij zijn een gemeente voor stad en regio met ruimte voor persoonlijke 

geloofsbeleving, in vieringen van woord en sacrament met een oecumenisch 

karakter, in aandacht voor liturgie en kerkmuziek, in een jaarlijkse ‘bergrede’, 

in verschillende gespreksgroepen, in het project ‘Onder de vijgenboom – zin in 

de ouderdom’, in pastorale en diaconale zorg en in een ‘op de groei aangepast’ 

jeugdwerk. 

Kerkgebouw:  dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, tel. 4617917

Predikant:  ds. J. van Baardwijk, tel. 4613767

Website:  www.bergkerkamersfoort.nl

Protestantse wijkgemeente De Bron  

Protestantse wijkgemeente De Brug 

Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen 

Protestantse wijkgemeente Emmaüskerk

Wij vormen een veelkleurige wijkgemeente. Dit komt op verschillende manieren 

tot uiting: in diversiteit van kerkdiensten met actieve inbreng van gemeenteleden, 

in een veelzijdig aanbod van kringen en groepen, in betrokkenheid op elkaar en 

op de buurt om ons heen. Samenbindend is onze basis: het evangelie van Jezus 

Christus.

Kerkgebouw:  De Bron, Vogelplein 1, 3815 GV, tel. 4728167

Predikanten:  ds. B. Borger, tel. 4799080 en 

  ds. R.G. van der Zwan, tel. 4755158 

Website:  www.debronamersfoort.nl

De Brug heeft drie kernwoorden als leidraad voor de komende jaren: verbinden, 

verdiepen en delen. We willen God en mensen verbinden in Jezus. We willen een 

gastvrije en inspirerende kerk zijn voor alle leeftijden. Het evangelie van Jezus staat 

centraal, maar we zoeken steeds opnieuw naar de betekenis die dat heeft voor 

ons dagelijks leven. We willen diepgang bieden op een manier, die zoveel mogelijk 

mensen begrijpen. Alles wat we van God en elkaar ontvangen, willen we graag delen 

met anderen in daden en woorden.

Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, 3816 TB, tel. 4725109

Predikant:   ds. H.G.J. van Dolder, tel. 7850997

Website:   www.brugkerk.eu / twitter: pgdebrug 

Wij zijn een open, actieve, jonge gemeenschap in de wijk Schothorst; veel van onze 

leden komen op de fiets naar de kerk. ‘Delen wat je beweegt’ is ons motto; verschillen 

in geloofsbeleving zien we als een kans om te leren. We voelen ons aangesproken 

door de richting en ruimte in de boodschap van Jezus Christus. 

Kerkgebouw:  Klaartje Donzepad 59, 3813 PZ, tel. 4807898

Predikant:  ds. J. Woltinge, tel. 4752141

Website:   www.hoeksteenamersfoort.nl

Onze gemeente is als een huis in de buurt, van en voor jong en oud, dynamisch, 

altijd in beweging. Een plek waar mensen met elkaar belangeloos leren en delen 

hoe verantwoordelijk mens te zijn. Met het oog op het Koninkrijk van God. Wij zijn 

met elkaar in gesprek, maar altijd met een derde gesprekspartner erbij, de Bijbel. 

Betrokken op de maatschappij en een ieder die bij ons binnenkomt vindt een warm 

welkom.

Kerkgebouw:  Noordewierweg 131, 3812 DD, tel. 4613937

Predikant:   ds. P.P. van der Harst, tel. 4799251

Website:   www.emmauskerk-amersfoort.nl

Wij zijn een jonge, actieve en eigentijdse gemeente. Met het eeuwenoude Woord 

van God, de Bijbel, als leidraad willen we midden in onze tijd en samenleving 

staan. In de Adventkerk is veel aandacht voor de jeugd met kindernevendiensten 

en diverse clubs. Een gemeente met passie en een missie om de liefde van 

Christus te delen. De kerk staat in de wijk Kruiskamp. De gemeenteleden komen 

overal vandaan. 

Kerkgebouw:  Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE, tel. 4720031  

Predikant:  ds. D.Ph.C. Looijen, tel. 4611811

Website:  www.adventkerk-amersfoort.nl

Protestantse wijkgemeente Bergkerk 
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Protestantse wijkgemeente Fonteinkerk 

De Fonteinkerk – dat is vóór alles een geïnspireerde groep mensen op een zoektocht naar 

zin en inzicht, naar antwoorden op de grote levensvragen. Daarbij staan we open voor 

nieuwe liturgische vormen en maken we veel gebruik van de muzikale talenten in ons 

midden. We zijn ook praktisch: in de dienst aan elkaar en aan de samenleving, waarbij ons 

vernieuwde bijgebouw ‘Huis van Zuid’ een prachtige ontmoetingsplek is. Onze leidraad is 

het Woord van God. We nodigen iedereen van harte uit om zich bij onze zoektocht aan te 

sluiten.

Kerkgebouw:  Robert Kochstraat 4, 3817 JM, tel. 4614995

Predikant:  ds. W. Verschoor, tel. 4324351

Website:  www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard Johanneskerk 

Onze wijkgemeente is een samenwerkingsverband, waarvan doopsgezinden, 

remonstranten en vrijzinnig-protestanten deel uitmaken. De vorm waarin wij gemeente 

zijn is niet in steen gehakt: onze geloofstaal, onze liederen en onze activiteiten kunnen 

veranderen al naar gelang allerlei omstandigheden. Geloven, alleen en samen, mag 

vindingrijk zijn; we kunnen ongebaande wegen inslaan, creatief omgaan met vormen 

en inhouden.

Kerkgebouw:  Westsingel 30, 3811 BB (coördinatie beheer: mw. T. Boudestein,  

  tel. 06 10531458, na 17.00 uur)

Predikant:  mw.ds. A.B. Liebich, tel. 2683613

Website:  www.johanneskerk.nl

Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk  

Hervormde wijkgemeente Sint Joriskerk

Centrumviering

Evangelisch-Lutherse traditie 

De lutherse traditie krijgt vorm in een gemeenschap van lutheranen uit Amersfoort en 

wijde omgeving en ieder ander die zich aangetrokken voelt tot de kleinschalige, open 

geloofsgemeenschap hartje binnenstad. Luther staat bekend om zijn Schriftstudie en 

uitleg, maar hij blijft steeds betrokken op het dagelijks leven van mensen. Dat voorbeeld 

willen we volgen. De Lutherse Kerk is ook een zingende en vierende kerk, wat tot uiting 

komt in veel aandacht voor de liturgie en voor muziek. Door het project ‘De Amersfoortse 

Zwaan’ wil de Protestantse Gemeente Amersfoort de lutherse traditie in Amersfoort 

gestalte geven.

Kerkgebouw:  Langestraat 61, 3811 AC, (voor verhuur: dhr. J. Witlam, tel. 4801749)

Predikant:  mw.ds. M.D. van Loo, tel. 2850401

Website:  www.pkn-amersfoort.nl

De Nieuwe Kerk wil een geloofsgemeenschap zijn die gericht is op de ontmoeting 

met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met de omgeving. 

Daarbij verlangen we ernaar om te groeien in Christus, zijn liefde bekend te maken 

en zijn wereld te dienen. Dat klink misschien nog abstract, maar deze kernwoorden 

zijn een samenvatting van het vieren van de eredienst en van de sacramenten en 

van een geheel aan activiteiten. Deze variëren van bijbelstudie- en gesprekskringen, 

Alpha-cursussen, jeugd- en jongerenwerk, diaconale hulp en open maaltijden tot 

ouderenpastoraat en uiteenlopende vormen van kerk-zijn-voor-de-buurt.

Kerkgebouw:  Leusderweg 110, 3817 KD, tel. 4618232

Predikant:  ds. M.D. van der Giessen, tel. 4451875 

Website:  www.nieuwekerkamersfoort.nl

Wij zijn kerk in het hart van de stad. Een gemeente van Jezus Christus, die zich 

beweegt in de stroom van de gereformeerde belijdenis van de kerk en zich daarom 

betrokken weet bij de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 

Centraal in de erediensten staat de Woordverkondiging. Dicht bij de Bijbel zelf wil de 

wijkgemeente vorm en inhoud geven aan haar missionaire en diaconale roeping, in 

het bijzonder voor het gebied rondom de St. Joriskerk, de binnenstad. 

Kerkgebouw:  Hof 1, 3811 CJ, tel. 4616178

Predikant:  ds. W.J. Dekker, tel. 4637713

Website:  www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Elke eerste zondag van de maand is er om 12.00 uur in de Johanneskerk 

(Westsingel 30) een viering, onder verantwoordelijkheid van de PGA. 

Deze Centrumviering richt zich op mensen van verschillende kerkelijke 

richtingen, die een wat breder perspectief zoeken. De Centrumviering 

kent geen leden, maar heeft wel een vaste kern van bezoekers.

Contact:   Marc Schröder, tel. 4650233 of 

  ds. W. Verschoor, tel. 43243511

Website:  www.pkn-amersfoort.nl
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We spreken wel over de protestantse 

wijkgemeenten in de stad Amersfoort, 

maar als u de kerken op de 

stadsplattegrond opzoekt, valt meteen op 

dat we daar een kanttekening bij moeten 

plaatsen. In de afgelopen decennia is de 

stad fors uitgebreid in noordelijke richting 

en dat is vanouds het werkterrein van 

de kerk in Hoogland. De wijken Zielhorst, 

Kattenbroek, Nieuwland en Vathorst 

behoren daarom bij de Protestantse 

Gemeente Hoogland / Amersfoort-Noord. 

Kerkelijk Bureau Hoogland/Amersfoort-

Noord: tel. 4805096.

Momenteel telt Amersfoort ca. 140.000 

inwoners. In de wijken waarin de 

Protestantse Gemeente Amersfoort actief 

is wonen in totaal 81.000 mensen. Zo’n 

10% van hen is lid van deze kerk. Daarmee 

is het één van de grootste christelijke 

organisaties in de stad.

Naast vieren (de liturgie) en dienen (de inzet voor de naaste) is leren ook 

een kernactiviteit in de christelijke gemeente. Dat leren vindt niet alleen 

plaats op zondag, maar ook door de week: in gespreksgroepen, leerhuizen 

en cursussen. Zo zijn er bijeenkomsten over spiritualiteit, over geloof en 

twijfel, over literatuur en poëzie, kunst en film, over basiskennis van het 

christelijk geloof, over de (christelijke) opvoeding van kinderen, over… 

Elke wijkkerk heeft dergelijke bijeenkomsten. De agenda op de website 

www.pkn-amersfoort vermeldt er een aantal van. Wie doorklikt naar de 

wijkgemeenten vindt er nog veel meer.

Amersfoort-noord Gespreksgroepen en cursussen



16 17

De christelijke geloofsgemeenschap is er voor het hele leven. Op feestdagen, 

bijvoorbeeld als twee mensen een zegen vragen over hun huwelijk of als er een kind is 

geboren en het wordt gedoopt. Maar ook in dagen van ziekte, verdriet en rouw zien we 

naar elkaar om. Op die ingrijpende momenten van het leven is het goed om op extra 

steun van de kerk te kunnen rekenen. 

Als u contact wenst, met iemand van de kerk, bel of mail dan! Op pagina 10 - 13 vindt u 

daarvoor de gegevens van de wijkkerken.  

De kerk is de grootste vrijwilligersorganisatie. 

Kerkleden zetten zich op allerlei manieren 

in voor de samenleving, voor mensen die 

het minder getroffen hebben. Onderzoeken 

in diverse steden hebben uitgewezen dat de 

bijdrage van de kerken aan de samenleving, 

uitgedrukt in geld, jaarlijks ettelijke miljoenen 

bedraagt. Er is geen reden om aan te nemen 

dat dit in Amersfoort anders ligt.

U moet dan denken aan bezoekwerk, aan 

vrijwilligerswerk in verzorgings- en ziekenhuizen,  

culturele activiteiten, diaconale hulp, inzet voor 

dak- en thuislozen. Behalve de hulp dicht bij huis, 

heeft de kerk ook oog voor de nood wereldwijd. 

Voor dit doel wordt geld ingezameld, maar er zijn 

ook directe contacten. De ene gemeente heeft 

contact met gemeenten in Oost-Europa, een 

ander ondersteunt ontwikkelingswerkers in 

Afrika, weer een ander is betrokken bij een 

project in Azië. 

Omzien naar elkaar Midden in de samenleving
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De Protestantse Gemeente Amersfoort is partner van een aantal samenwerkingsverbanden, 

waaronder de plaatselijke Raad van Kerken, die een breed werkterrein heeft:

• overleg met de burgerlijke gemeente Amersfoort

• ondersteuning van vluchtelingen

• kerkpagina in het huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort

• vespers, bij het scheiden van de zaterdagmarkt, in de St.-Joriskerk

• uitzendingen van radio KiK (Kerken in Amersfoort)

• ruimtevieringen in de St. Aegtenkapel, één keer per maand op zondagmorgen

• om het jaar Amersfoortse Kerkennacht

Websites: www.kerkpleinamersfoort.nl en www.radiokik.nl

Elke maand verschijnt ‘Drieluik’, een tijdschrift op A4-formaat, met actuele informatie vanuit alle 

kerken die deel uitmaken van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Het is een magazine met 

gemiddeld 36 pagina’s, gevuld met berichten uit de wijkkerken, gegevens over kerkdiensten, maar 

ook met columns, interviews en reportages. Een onmisbare informatiebron als u op de hoogte wilt 

blijven van het reilen en zeilen van de kerk. Een abonnement is gratis; wel wordt éénmaal per jaar 

een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Uiteraard heeft de Protestantse Gemeente Amersfoort een website: www.pkn-amersfoort.nl. 

Een overzichtelijke site, met informatie over de centrale gemeente en met de mogelijkheid door te 

klikken naar de websites van de wijkgemeenten. 

We werken graag samen Kerkblad en website
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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. 

Mission Statement
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Wijzigingen doorgeven

In de wijkgemeenten houdt men zelf de ledenadministratie bij. Geeft u wijzigingen dus vooral door aan uw eigen 

wijkgemeente! Het gaat dan om: geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden, verhuizing, etc. Ook worden doop, 

openbare belijdenis en kerkelijke huwelijksbevestiging geregistreerd. U kunt bij de wijkadministratie ook terecht 

voor het opvragen van een doopbewijs of attestatie of het regelen van in- en uitschrijving als lid. 

Post- en mailadres van de wijkadministratie vindt u in het kerkblad Drieluik en op de website.

Financiële bijdragen

In januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Dat is de belangrijkste inkomstenbron van de kerk en u 

wordt gevraagd een bijdrage voor het komende jaar toe te zeggen. Wat u bijdraagt, komt ten goede aan uw 

wijkgemeente.

In de loop van het jaar ontvangt u het verzoek om een bijdrage aan het kerkblad te geven.

En dan zijn er natuurlijk de collecten in de kerkdiensten. Wanneer u daaraan bijdraagt in de vorm van 

collectebonnen, kunt u het bedrag ervan als gift opvoeren bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. U kunt de 

bonnen kopen op het Kerkelijk Bureau (zie hieronder) of bestellen via betaling per bank. Dan worden de bonnen 

thuisgestuurd (zie de website). 

Kerkelijk Bureau

De centrale financiële administratie wordt gedaan door het Kerkelijk Bureau. U kunt daar terecht voor vragen 

over uw bijdrage aan Kerkbalans, voor de abonnementenadministratie van Drieluik en voor collectebonnen. 

Het bureau is geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag t/m donderdag, van 9.00-12.00 uur. 

Telefoon:  (033) 4610441

Adres:   Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD Amersfoort. 

E-mail:   protgemafoort@solcon.nl 

Bankrekeningen

Kerkelijke bijdragen:  ING 5134459  t.n.v. Kerkelijk Bijdrage PGA

Collectebonnen:  ING 5804664  t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen

Drieluik:   ING 3420559  t.n.v. Protestants Kerkblad Drieluik

Diaconie:   ING   139631  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Goed om te weten….

www.pkn-amersfoort.nl
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Colofon

Tekst: Koos van Noppen (met dank aan 

communicatiewerkgroep Protestantse 

Gemeente Utrecht)

Foto’s: Wijkgemeenten, Wilmar Boer

Eindredactie: Marja Brak

Vormgeving:  Wilmar Boer, Caroline Tilma  
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