
OVERIG
MEDITEREN OP DE BERG
Bewegen van binnen
Data: Vrijdagochtend 1, 8, 15, 22 september, 9:30 – 10:30 uur,  
of op donderdagavond 21, 28 september, 5, 12 oktober, 20:00 – 21:00 uur
Plaats: Kapel van de Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2
Informatie en opgave: dejongtennekes@gmail.com of (033) 461 60 95 

Voor wie wil beginnen met mediteren, voor wie het weer wil oppakken, 
voor wie graag samen mediteert, - deze cursus is voor iedereen die 
stilte zoekt. Stilte waarin ruimte wordt gemaakt, van binnen. Daar blij-
ven. Open voor wat opwelt. Als een boom wortelend waar water stroomt… 
Onder begeleiding van Susanne de Jong-Tennekes, theoloog gespeciali-
seerd in meditatie en beweging. Je kunt kiezen tussen twee cursussen.

POPPENKAST
Data: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december, 15:00 uur
Locatie: Huis van Zuid/Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
Contact: Tineke Westerveld, tinekewesterveld@versatel.nl

Voor de kleintjes is er elke tweede zondag van de maand een poppen-
kastvoorstelling naar aanleiding van een bijbels thema.  
 
NAALD EN DRAAD
Data: 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december, 
14:00 – 17:00 uur
Plaats: Wessel Ilckenstraat 4
Contact: Henny de Berg, henny.deberg@gmail.com / (033) 480 72 18 / 
06 361 134 03

Handwerken voor beginnelingen en gevorderden. 

GOEDE GESPREKKEN RONDOM GELOVEN
Data: 5 oktober, 23 november, 11 januari, 19:45 uur
Plaats: De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Contact: Ben Nitrauw, ben@in-gesprek.nl / 06 224 211 47

In dialoog over vraagstukken die je persoonlijk (geloofs)leven raken.

GROTE LUTHER-BATTLE 
Datum: 7 oktober 2017, 16:00 – 17:00 uur 
Plaats: Amersfoortse Zwaan, Lutherse Kerk, 
Contact: M.D. van Loo, amersfoortsezwaan@gmail.com, opgeven is 
handig, deelname gratis 

Het is nog maar een paar weken voordat het 500 jaar geleden is dat 
Luther de kerk deed schudden met zijn 95 stellingen. Daarom de grote 
Luther-battle, een strijdt in oecumenisch verband om de grote trofee! 
Deze teamquiz rond de reformatie is gemaakt in Kahoot, een online 
quizprogramma dat populair is in het onderwijs. Geef je op met je team 
van vier of kom gewoon alleen en ontmoet teamgenoten ter plekke! 
Voor het beste team-resultaat is overigens een mix van generaties aan 
te raden.

LEKKER LEZEN?!
Data: woensdag 15 november, maandag 15 januari, 12 maart,  
woensdag 16 mei, 20:00 uur
Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
Contact: Lineke Horlings, e.horlingskruit@gmail.com / (033) 472 69 12

Leeservaringen delen over boeken die je onderdompelen in onvermoe-
de verhalen en locaties.

SINGLE IN DE KERK
Datum: 11 december, 20:00 uur
Plaats: De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Contact: ds. Marieke E.J. den Braber,  
predikant@hoeksteenamersfoort.nl / 06 271 529 46

Rebecca Onderstal, zelf single en predikant, over liefde en verbonden-
heid als single in de kerk en erbuiten. 

BELIJDENIS: 
Iets voor jou?
Datum: zondag 21 januari, 12:30 uur
Plaats: De Bron, Vogelplein 1
Contact: ds. Marieke E.J. den Braber,  
predikant@hoeksteenamersfoort.nl / 06 271 529 46

Met anderen in gesprek over een moment om een punt op je geloofs-
weg te markeren.

KLOOSTERWEEKEND LIOBAKLOOSTER
Data: 16 t/m 18 februari
Plaats: St. Liobaklooster te Egmond
Contact: ds. Berend Borger, b2.borger@planet.nl / (033) 479 90 80
Kosten: € 120,00
Aanmelden: uiterlijk vóór 31 december 2017

Twee etmalen op bezoek en deelnemen aan de gebedsvieringen in het 
klooster in Egmond.

ACTIVITEITENOVERZICHT 
van de Protestantse Gemeente Amersfoort 
Zin om wat leuks te doen in eigen stad? De kerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort organiseren de 

komende maanden veel activiteiten waarvoor we je van harte uitnodigen. In dit overzicht vind je lezingen, 
exposities, theatervoorstellingen, filmavonden en nog veel meer leuke activiteiten.

Je vindt al onze activiteiten ook op onze website: pkn-amersfoort.nl/agenda

Vormgeving & Ontwerp: CMBos.nl

KENNISMAKEN MET CANTATE ‘WACHET AUF’
Datum: dinsdagavond 21 november om 20:00
Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2
Informatie en opgave: jvbaardwijk@kpnmail.nl 

De Bachcantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ (BWV 140) is geba-
seerd op het gelijknamige koraal dat gezongen wordt op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Liedboek 749 ‘Op waakt op!, zo klinkt het 
luide. Volgens het oude leesrooster staat de gelijkenis van de wijze en 
de dwaze meisjes op het programma, Matteüs 25,1-13, midden in de 
nacht klinkt een kreet: zie daar de bruidegom, - trekt uit hem tege-
moet! Wachet auf! De cantate is een geliefde en bekende cantate,
met prachtige melodiën en omspelingen. Zondag 26 november zal 
de cantate klinken in de 10.30 uur dienst in de Bergkerk. In de week 
voorafgaande aan de cantatedienst zal Govert Jan Bach een inleidin-
gen geven op de cantate. Met tekst- en muziekvoorbeelden zal hij de 
‘geheimen’ van de cantate ontsluiten.

KOORPROJECT KERSTNACHT 
‘Gelobet seist du Jesu Christ - Telemann’
Data: Maandagavonden 4, 11 en 18 december, van 20:00 – 22:00 uur.  
Op 24 december wordt vanaf 20:30 uur gerepeteerd, de dienst begint om 
22:00 uur. 
Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2
Informatie en opgave: cwvanvliet@cwvanvliet.nl

In dit ‘Telemann-jaar’ staat één van diens kerstcantates op het 
programma. Telemann was in zijn tijd één van de grootste en meest 
gevierde componisten en werkte jarenlang voor de stad en de kerken 
in Hamburg, het is dit jaar 250 jaar geleden dat hij stierf, een goede 
aanleiding om enkele parels uit zijn enorme oeuvre op te diepen. Wie 
koorervaring heeft en wil meezingen met deze cantate en de overige 
gezangen van de kerstnachtliturgie, is van harte uitgenodigd, onder 
vermelding van stemsoort, zich aan te melden bij de cantor, Cees-
Willem van Vliet. Van harte welkom om mee te zingen!

MUZIEK EN ONTMOETING
Datum: 17 december, 12:00 uur
Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
Contact: Gert-Jan Geerse,  gjgeerse@gmail.com 
Kosten: Geen entreegeld, wel een collecte bij de uitgang. 

Festival of Lessons & Carols, met aansluitend een eenvoudige lunch.

MUZIEK OP DE BERG
Advent Carol service
Datum: zondagmiddag 17 december, 17:00 uur. 
Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2
Informatie: cwvanvliet@cwvanvliet.nl

Net als het traditionele ‘Festival of Lessons and Carols’ dat op 
kerstavond thuis hoort, klinken afwisselend lezingen en carols die de 
sfeer en de verwachting van kerst oproepen. Met prachtige oude en 
hedendaagse Engelse koormuziek en typisch ‘Engelse’ hymns om ook 
zelf mee te zingen in deze aloude en geliefde vorm van Engelse liturgie.

HET NIEUWE LIEDBOEK
Datum: 17 januari, 20:00 uur
Plaats: De Bron, Vogelplein 1
Contact: Marjan van Rooijen, marjan.rooyen@planet.nl / (033) 472 84 
66 en ds. Berend Borger, b2.borger@planet.nl / (033) 479 90 80
Kosten: vrijwillige bijdrage
Minimum aantal deelnemers: 10

Een avond over de ‘algemene liederen’ in het Liedboek. Zingen en 
bidden in huis en kerk (2013).

KINDERKOOR
Datum: januari-februari 2018
Plaats: De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Contact: Desiree den Hond, desiree@denhond.eu / (033) 470 18 14

Een projectkinderkoor dat 1 keer meewerkt aan een kerkdienst.

CANTORIJ EN VESPERS
Data: elke woensdagavond om 20:00 (cantorij), 2e zondag van de maand om 
17:00 uur (vesper)
Plaats: De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Contact: Job van den Berg, jobvandenberg@planet.nl / (033) 4331670

Vespers waarin de cantorij zingt, met aandacht voor muziek, tekst, 
stilte en bezinning.

KUNST & THEATER
CHRISTELIJKE DICHTERS
Data: 4 januari, 8 februari en 8 maart, 19:45 uur
Plaats: De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Contact: Ineke van Oosten, jh.van.oosten@gmail.com / 06 109 309 63

Het werk van Ida Gerhardt en Willem Jan Otten samen bespreken en 
ervaren.

CATHARIJNECONVENT
Datum: zondag 7 januari, 14:00 - 17:00 uur
Contact: ds. Wim Verschoor, wimverschoor@kpnmail.nl
Kosten: Entrée museum, reiskosten

Bezoek aan de tentoonstelling over “Man van het jaar’ Maarten Luther.

RIJKSMUSEUM
Datum: zaterdag 20 januari (vertrektijd wordt nog bekend gemaakt)
Plaats: Rijksmuseum Amsterdam
Contact: Marjan van Rooijen, 
marjan.rooyen@planet.nl / (033) 472 84 66
Kosten: kosten OV, entree museum, bijdrage in kosten rondleiding
Maximum aantal deelnemers: 15

Onder leiding van een gids ontdekken wat het museum te bieden heeft. 
Na de rondleiding is er gelegenheid zelf het museum te bekijken.

LEZINGEN & SYMPOSIA
WEES ERBIJ CAFÉ
De vrede verbeeld
Datum: 22 september, 20:00 uur
Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
Contact: Mariëtte Christophe,  
vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl / 06 513 926 44

Een interessante avond met o.a. burgemeester Lucas Bolsius. Speciaal 
voor tieners.

DE HERVORMING IN AMERSFOORT 
Een keerpunt?
Datum: 23 oktober, 20:00 uur
Plaats: De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Contact: Gerard Raven, gerardraven@gmail.com / (033) 480 86 39

Gerard Raven over de hervorming in de stad, en wat daarvan nog te 
zien is.

LIBERAAL CHRISTENDOM (1)

Datum: eerste keer op 23 oktober
Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30
Informatie: Alke Liebich, a.liebich@kpnplanet.nl

In 2016 verscheen een boek met deze titel. In het najaar 2017 komt er 
een website beschikbaar met dezelfde titel. Ik ben zelf betrokken bij 
deze website. Het geheel belooft diepgang en breedte; meer kan ik nog 
niet zeggen. Wel dat we per thema een gespreksavond laten volgen. 

WEES ERBIJ CAFÉ
Lutherjaar
Datum: 30 oktober, 20:00 uur
Plaats: Fonteinkerk, Rober Kochstraat 4
Contact: Mariëtte Christophe,  
vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl / 06 513 926 44

Jan Greven over de rol van boekdrukkunst en communicatie in de 
Reformatie.

HET BEGIN VAN HET LEVEN
Wat er kan en de vragen die het oproept
Datum: 8 november, 20:00 uur
Plaats: De Bron, Vogelplein 1
Contact: Marjan van Rooyen, marjan.rooyen@planet.nl /  
(033) 472 84 66
Kosten: geen, inschrijving wel gewenst

Prof. Martina Cornel over technische mogelijkheden en ethische dilem-
ma’s bij zwangerschap en geboorte.

BUITEN DE DEUR
VAN ZWALUWENBURG NAAR ZUIDERZEE (17 km)
Datum: 14 oktober
Plaats: Start- en eindpunt: NS-station ‘t Harde
Contact: Mieke Boonstra, mieke.boonstra@online.nl / (033) 470 17 82 / 
06 300 185 94
Kosten: € 5,00 + reiskosten

Wandeling van 17 km door enkele landgoederen aan de rand van de 
Veluwe.

COTLANDENPAD (9km)
Datum: 28 oktober
Contact: Ineke van Oosten, jh.van.oosten@gmail.com / 06 109 309 63

Wandeling door het buitengebied van Amerongen en Leersum.

MET BEREND BOTJE NAAR LUNTEREN (20km)
Datum: 11 november
Contact: Berend de Jonge, wandelen@berend-botje.eu / 06 201 936 47
Kosten: OV-reis
Wandeling van 20 km over het Meulunterenpad.

SINT MAARTEN: LAMPION MAKEN EN VERTELLING
Datum: 11 november van 16:00 – 17:00 uur
Plaats: Amersfoortse Zwaan / Lutherse Kerk
Contact: Corrie Buitendijk, amersfoortsezwaan@gmail.com, opgeven 
niet nodig, toegang gratis 

We maken een lantaren of hollen een knol/pompoen uit. Kinderen kun-
nen daarmee de Sint Maartensoptocht lopen, volwassenen kunnen het 
licht in het raam zetten die avond, als teken dat de kinderen bij uw huis 
welkom zijn met hun liedjes en hun vraag. Uiteraard komt u ook meer 
te weten over deze beroemde bisschop van Tours uit de vierde eeuw. 
Voor de kleinsten is er aansluitend een verhaal en een optocht die start 
bij de Oud Katholieke Kerk op ‘t Zand. 

BEZOEK PEPERGASTHUISGEMEENTE GRONINGEN
Datum: in overleg met wie zich aanmelden
Contact: ds. Berend Borger, b2.borger@planet.nl / (033) 479 90 80

Bezoek aan een viering van deze gemeente vol liturgische vernieuwing.



LIBERAAL CHRISTENDOM (2)

Datum: Woensdagavond 8 november, 20:00 uur
Plaat: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2
Informatie en opgave: jvbaardwijk@kpnmail.nl 

We kennen al wel de term het liberale Jodendom en soms horen 
we over een liberale Islam, maar wat bedoelen we met liberaal 
Christendom? Het denken over christendom vanuit een open blik naar 
cultuur en samenleving. Liberaal christendom geeft het christendom 
steeds opnieuw vorm en brengt vastgelegde posities in beweging. 
Een ruimdenkende, niet dogmatisch vorm van christendom. In 2016 
verscheen het boek Liberaal christendom waarin een stel vrijdenkende 
theologen de kracht van christelijke traditie verkennen. Alke Liebich, 
predikante van de Johanneskerk en een van de auteurs zal een verken-
nende inleiding geven op het boek Liberaal Christendom.

EEN GOEDE DOOD?
Datum: Vrijdag 10 november, 10:00 – 16:00 uur
Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2
Informatie en opgave: jvbaardwijk@kpnmail.nl 

Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij heel ver-
schillend gedacht. Kan of mag ik het eind van mijn leven in eigen regie 
nemen? En als ik dat doe realiseer ik dat dan ook voldoende wat mijn 
keuzes betekenen voor degene om mij heen? En moet de overheid 
beschermen of faciliteren? Op het terrein van het levenseinde verschui-
ven de panelen in onze tijd. Het is omgeven met dubbelzinnigheden: 
mensen willen wel/niet dood, willen wel/niet zo verder leven, kunnen 
wel /niet. Het begrip ‘voltooid leven’ lijkt op deze manier een container 
begrip te zijn met allerlei factoren en overwegingen die niet eenduidig 
zijn. Op ons nieuwe symposium willen we onderzoeken hoe we leven-
dig besef omtrent de dood en het levenseinde kunnen thematiseren. 
Niet in de sfeer van wat wel/niet moeten kunnen, maar met oog voor 
verlies, tragiek, compassie en context. Nadere aankondiging volgt 
m.b.t. de sprekers.

WEES ERBIJ CAFÉ
Het werk van Hans Andreus
Datum: vrijdag 10 november, 20:00 uur
Plaats: Fonteinkerk, Rober Kochstraat 4
Contact: Mariëtte Christophe,  
vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl / 06 513 926 44

Ruud Bartlema over het werk van deze dichter, met als thema ‘Gelukkig 
dat het licht bestaat’, gevolgd door een performance van een aantal van 
zijn gedichten, omlijst en ondersteund met muziek door Hanneke den 
Held en Henk Veldman. 

VOLTOOID LEVEN
Data: 14 maart, 11 april, 14:00 - 16:00 uur
Plaatsen: De Herberg, Waterstreeg 85 (14/03) en 
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 (11/04)
Contact: ds. Rita Buijs, rita.buijs@beweging3.nl, (033) 456 33 21 en
ds. Anna Walsma, a.d.walsma@gmail.com, (033) 889 29 15

In gesprek over boek ‘Voltooid leven’ van Els van Wijngaarden. Hoe dit 
leeft bij ouderen en hun omgeving?

BIJBEL & STUDIE
VEELBELOVENDE WOORDEN
Data: 5 september (iedere eerste dinsdag van de maand), 19:30 - 21:00 uur
Plaats: Inloophuis Schothorst, Batostraat 2
Contact: Bernard Bussemaker, bernardbussemaker@kpnmail.nl / 
06 244 057 40
Kosten: € 5 per seizoen

We lezen het Woord van Leven, uitgegeven door Focolare en vertalen 
dit naar onze eigen situatie

SAMENSPRAAK
Datum: zondagavond 20:00 uur, vanaf september elke 3 weken.
Plaats: Bij deelnemers thuis
Contact: Patrick Donath,  
patrick.donath.nl@gmail.com / 06 248 683 53

Een inspirerende, verdiepende, diverse en gezellige kring van betrokken 
gemeenteleden.

PARENTING CHILDREN COURSE
Data: 20 september, 4 oktober, 25 oktober, 8 november en 22 november
Plaats: Nieuwe Kerk, Leusderweg 110, Amersfoort
Kosten deelname: € 25 per persoon of € 35 per stel
Interesse? Geef op via  parentingcourseamersfoort@gmail.com

Dit seizoen zullen er door de Protestantse gemeente Amersfoort twee 
versies van de nieuwe Parenting Course gegeven worden: de Parenting 
Children Course en de Parenting Teenagers Course. In het najaar wordt 
de versie voor ouders van kinderen van 0-10 jaar gehouden . Deze cur-
sus in vijf avonden geeft inzicht in een aantal belangrijke bouwstenen 
van een goede opvoeding: 1. Basis – Bouwen aan veiligheid;  
2. Behoeften - Ontdekken van genegenheid; 3. Grenzen – Ontwikkelen 
van vrijheid; 4. Relaties - Leren van sociale vaardigheid; 5. Ruimte – 
Groeien naar zelfstandigheid. De cursus is gericht op de algemene 
opvoeding en niet specifiek op geloofsopvoeding. Hoewel de cursus 
vanuit een christelijk perspectief gegeven wordt, is zij ook zeer geschikt 
voor ouders met een andere levensovertuiging. De avonden beginnen 
om 19.30 uur met een dessert. Dus voor die tijd kun je je gezin gevoed 
en in goede orde achter laten. Om 20:00 uur volgt een interactief pro-
gramma met informatie en groepsgesprekken. In januari 2018 start een 
Parenting Teenagers Course.  
Kijk voor meer informatie ook op: www.parentingcourse.nl

LIEDEREN MET EEN VERHAAL
Data: 21 september, 26 oktober, 23 november, 18 januari, 22 februari, 8 maart, 
12 april, 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Emmaüskerk, Noordewierweg 131
Contact: Nel van der Harst-Noorland, nelvdharstnoorland@gmail.com / 
(033) 479 92 50
Kosten: vrijwillige bijdrage

In zeven avonden bijzondere bijbelliederen lezen van o.a. Jona en 
Maria.

LIEDJES UIT DE BIJBEL
Data: 25 september, 4 oktober, 12 oktober,  
20:00 uur
Plaats: De Bron, Vogelplein 1
Contact: ds. Berend Borger,  
b2.borger@planet.nl / (033) 479 90 80

Aan de hand van beeldende kunst, muziek 
en theologie kijken hoe liederen uit de bijbel 
doorwerken naar vandaag.

BIJBELSTUDIEKRING
Data: vanaf 1 oktober, (elke drie weken),  
19:45 – 21:45 uur
Plaats: Bij iemand thuis (Schothorst) 
Contact: Ineke van Oosten,  
jh.van.oosten@gmail.com / 06 109 309 63

Samen de brief aan de Romeinen lezen, met je 
eigen mening en ervaring.

BIBLIODRAMA
Data: 4 oktober, 2 november, 29 november,  
19:45 uur
Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
Contact: Caroline Bezemer,  
srdw@pvmmitc.demon.nl

Bij bibliodrama wordt een bijbelverhaal omge-
zet in actie.

LEERHUIS: BIDDEN 
zo gezegd, zo gedaan
Data: 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 novem-
ber, 27 november, 20:00 uur
Plaats: Fonteinkerk (9/10, 23/10, 6/11),  
Emmaüskerk (20/11, 27/11)
Contact: ds. Paul van der Harst,  
leerhuis@emmauskerk-amersfoort.nl /  
(033) 479 92 51

Vijf bijeenkomsten over het joodse gebed, 
vooral het Achttien-gebed. Inschrijven voor  
2 oktober.

BRUG XS VERDIEPING
Data: 12 oktober en 2 november 2017,  
20:00 - 22:00 uur
Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort
Info en/of opgeven: ds Hans van Dolder, 
dshvdolder@brugkerk.eu

‘Evolutie, stel dat het waar is’ Twee gespre-
kavonden rond een aantal hoofdstukken uit 
het boek van Gijsbert van de Brink ‘En de aarde 
bracht voort’ - met Gerrit Spronk en ds. Hans 
van Dolder.

NIET IN GODS NAAM
Data: 13 oktober en 17 november
Plaats: Bij iemand thuis (Schothorst)
Contact: Tjerk Nap en Simon Schoon,  
naptjerk@gmail.com / (033) 480 19 93

Bespreking van het gelijknamige boek van 
Jonathan Sacks, over religieus extremisme en 
religieus geweld.

LEZING VAN EVA CORNELISSE OVER 
EGYPTE EN HIEROGLIEFEN
Datum: 14 oktober 2017, 16:00 – 17:00 uur 
Plaats: Amersfoortse Zwaan, Lutherse Kerk, 
Contact: M.D. van Loo,  
amersfoortsezwaan@gmail.com.  
Opgeven niet nodig, toegang gratis 

Oktober is de maand van de geschiedenis. 
Onze Europese geschiedenis komt voort uit 
het oude Egypte. In de Bijbel wordt vertelt 
over de Farao en over de uittocht van Israël uit 
Egypte.  Eva Cornelisse neemt ons mee naar 
de hoogstaande cultuur in Egypte en vertelt 
over haar promotie-onderzoek naar de afbeel-
dingen van vogels in luxe graven.

EXODUS ALS LEVENSREIS
Datum: 17 oktober, 20:00 uur
Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
Contact: ds. Wim Verschoor,  
wimverschoor@kpnmail.nl

De bijbel lezen alsof het over jou gaat.

JOODSE VISIES OP JEZUS
Data: 25 oktober, 15 november, 13 december,  
10 januari en 7 februari
Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30
Aanmelden: aanmelden@johanneskerk.nl
Meer informatie over de indeling van de avon-
den op de website van de Johanneskerk.

Het is verbazingwekkend dat vanuit het joden-
dom door de eeuwen heen toch interesse werd 
getoond in de stichter van het christendom: 
Jezus. Vijf avonden aan de hand van het boek 
van ds. Eeuwout van der Linden “Wie is die 
man?” (Ten Have, Baarn, 2003). De inleidingen 
worden verzorgd door dr. Marcel Kemp (*1944).

CAFÉ ZIN
Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30

Café Zin – dat zijn gesprekken over 
uiteenlopende onderwerpen in een 
ontspannen sfeer. Er is een inleider, een 
gesprek, en na afloop informeel gepraat 
met een drankje. Korte verslagen van reeds 
gerealiseerde lezingen in 2016 en 2017, zijn te 
vinden op de website. Kosten Euro 5,- , naar 
draagkracht.

Vrije rituelen op maat 
Datum: donerdag 26 oktober, 20:00 uur
Annechien Ochtman-de Boer

Avond met Burgemeester Lucas Bolsius. 
Datum: 13 november, 20:00 uur. 
Verbinding langs de lijnen van Mondriaan.

Aanmelden niet nodig; meer informatie op 
johanneskerk.nl 

BRUG XS MIDDAGSTUDIES
Data: Woensdag 8, 15 en 22 november 2017,  
15:30 - 17:00 uur
Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort
Info en/of opgeven: ds Hans van Dolder,  
dshvdolder@brugkerk.eu

‘Ik geloof in … bidden’ - Drie gespreksmidda-
gen over bidden rond een aantal hoofdstukken 
uit het boekje ‘12 artikelen over bidden’ van 
Henk van der Meulen e.a. – met dhr J. Swank 
en ds Hans van Dolder

HEILIGE ONRUST 
Een pelgrimage naar het hart van religie
Datum: 21 november om 19:30 uur
Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30
Contact en informatie: ge.eck@planet.nl / 
(033) 456 62 29,  
www.johanneskerk.nl en  
www.oplopendvuur.net.

Waarvoor kom jij elke morgen weer je bed uit? 
Waar geloof jij in? Wat zet je in beweging? Dit 
soort vragen stelt de Groningse hoogleraar 
ethiek Frits de Lange in zijn onlangs versche-
nen boek Heilige Onrust. In Amersfoort-Noord 
is over dat boek een gesprekskring gestart. 
Frits de Lange komt op dinsdag 21 november 
a.s. op uitnodiging van enkele geloofsgemeen-
schappen naar Amersfoort.

VERHALEN VAN VERWACHTING
Datum: 9 december 2017, 16:00 – 17:00 uur 
Plaats: Amersfoortse Zwaan, Lutherse Kerk, 
Contact: M.D. van Loo,  
amersfoortsezwaan@gmail.com, opgeven niet 
nodig, toegang gratis

Erik Idema vertelt Adventsverhalen voor jong 
en oud, de kerk is mooi versierd en verlicht. 
Laat de Sint achter je en ga op weg naar het 
Licht! Erik is schrijver van verhalen, liedteksten 
en scenario’s en werkzaam bij Kwintessens, als 
hoofdredacteur van Kind op Zondag en Kind op 
Maandag, twee methodes rond Bijbelverhalen.

BRUG XL GELOOF & WERK
Datum: 10 december 2017 in (10:00 uur) en na de 
morgendienst (11:00 - 11:45 uur)
Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort
Info en/of opgeven: ds Hans van Dolder  
dshvdolder@brugkerk.eu

‘Geloof in je werk’. In gesprek en gebed met 
mensen die in dezelfde branche werken.

BRUG XS VERDIEPING
Datum: maandag 22 januari 2018,  
20:00 – 22:00 uur
Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort
Info en/of opgeven: ds Hans van Dolder  
dshvdolder@brugkerk.eu

‘Kwetsbare liefde’ – Een gespreksavond rond een hoofdstuk uit het 
boek van Bernhard Reitsma over ‘De kerk, de islam en de drie-enige 
God’. – met ds. Hans van Dolder.

JOHANNES LEEST
Datum: nog niet bekend
Plaats: Bij mensen thuis
Contact en informatie: Geertrui Meinema-Linders,  
geertrui@kpnmail.nl en www.johanneskerk.nl

Wij lezen romans en andere literatuur die ons uitdagen en aanspreken. 
Dat doen we bij mensen thuis. Wij zijn het volgende van plan:
Mohamed El Bachiri/David van Reybrouck – Een jihad van liefde
 • Vonne van der Meer – titel volgt
 • Mark den Elzen – Verwachting

 

MUZIEK & FILM
TAIZÉKOOR
Datum: 12 september (elke 2 weken), 20:00 uur
Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
Contact: Ike Veenendaal, ikeveenendaal@hotmail.com / 
(033) 461 02 54

Liederen zingen uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé.

MUZIEK EN ONTMOETING
Datum: 17 september, 12:00 uur
Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
Contact: Gert-Jan Geerse,  gjgeerse@gmail.com 
Kosten: Geen entreegeld, wel een collecte bij de uitgang. 

Concert van Mareike Lenz en consorten, met aansluitend eenvoudige 
lunch.

MUZIEK OP DE BERG: GEORG PHILIPP TELEMANN
Datum: zondagmiddag 8 oktober, 17:00 uur. 
Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2
Informatie: cwvanvliet@cwvanvliet.nl

Georg Philipp Telemann, tijdgenoot en goede bekende van Johann 
Sebastian Bach, was tijdens zijn leven de beroemdste in Duitsland 
levende componist en musicus. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat 
hij overleed. Zijn grote oeuvre omvat naast opera’s, veel kerkmuziek, 
waaronder cantates, oratoria, passiemuziek, motetten en psalmen, 
alsook meer dan 1000 instrumentale werken, vooral ontstaan tijdens 

de lange periode dat hij als kerk- en stadsmusicus werkzaam was 
in Hamburg. In dit concert klinken werken voor verschillende kleine 
bezettingen, alsmede cantates uit ‘Die Harmonische Gottesdienst’.

MUSICAL DE TOREN VAN BABEL
Datum: 12 oktober, 20:00 uur
Plaats: De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Contact: Wim Lamme, wlamme@denhond.eu / (033) 475 11 68

Eerste bijeenkomst voor wie wil meewerken, zingen of bouwen aan de 
musical. Repetities op donderdagavond. 

MEEZINGEN IN HET PROJECTKOOR VAN DE 
AMERSFOORTSE ZWAAN
Datum: 28 oktober en 25 november van 14:30 – 17:30 uur
Plaats: Amersfoortse Zwaan /Lutherse Kerk
Contact: Cees-Willem van Vliet, amersfoortsezwaan@gmail.com, 
opgeven tot een week van te voren 

Naar de kerk gaan wordt extra leuk als je meezingt in een koor! Het 
projectkoor van de Amersfoortse Zwaan bestaat uit mensen uit 
Amersfoort en wijde omgeving die met elkaar een middag enthou-
siast aan het werk gaan. Vanwege de 500 jarige herdenking van de 
Reformatie zingen we Telemanns feestelijke cantate ‘Ein feste Burg’. 
Van 14.30 - 15.30 uur wordt onder leiding van cantor-organist Cees-
Willem van Vliet gerepeteerd en direct aansluitend in de viering 
gezongen (16:00 – 17:00 uur). Van zangers wordt enige koorervaring 
verwacht en de mogelijkheid om zelf de muziek die toegestuurd wordt 
in te studeren.

REQUIEM MUZIEK-VIERING
Datum: 4 november 2017, 19:30 – 20:30 uur 
Plaats: Amersfoortse Zwaan, Lutherse Kerk, 
Contact: M.D. van Loo, amersfoortsezwaan@gmail.com,  
opgeven niet nodig, toegang gratis

Namen noemen, mensen met liefde en eerbied herinneren  –  dat doet 
goed. Zeker als in die intieme kerk kaarsen branden en troostmuziek 
klinkt van J.S. Bach: het motet ‘Jesu, meine Freude’. Vocaal Ensemble 
Voxtet zingt, Cees-Willem van Vliet begeleidt op het orgel. Diederiek 
van Loo is  de voorganger. De schilderijen en etsen van Robert van 
Keppel die in de kerk hangen geven een extra dimensie aan missen en 
gedenken.

MUZIEK OP DE BERG: PHILIPP GLASS
Datum: zondagmiddag 12 november, 17:00 uur. 
Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2
Informatie: cwvanvliet@cwvanvliet.nl

De Amerikaanse componist Philipp Glass werd dit jaar 80. Alle reden 
om wereldwijd concerten te organiseren rondom zijn kenmerkende 
muziek, waarbij hij – als oorspronkelijk wiskundige en beïnvloed door 
de Tibetanen – vooral het ritme inzet om tijdloosheid te beogen. Deze 
middag klinken delen uit twee van zijn meer recente werken die zijn 
gebaseerd op literatuur en film. Bergkerkcantor Cees-Willem van Vliet 
speelt de op Franz Kafka gebaseerde ‘Metamorphosen’ op piano, cel-
liste Susanne Rosmolen, Glass-vertolker bij uitstek, speelt de ‘Songs 
and Poems’ voor cello-solo, gebaseerd op de film ‘Chaotic Harmony’, 
waarin Glass tevens een hommage brengt aan de beroemde cellosui-
tes van Johann Sebastian Bach. Een sfeervol concert voor wie even los 
wil komen van tijd en ruimte.

FILMAVOND
Datum: vrijdag 17 november, 19:30
Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Een film bekijken om samen te bespreken. Nadere informatie t.z.t via 
website van de Fonteinkerk.


