
Geef voor je stad

De vernieuwde kapel van de Bergkerk



Het was op een ochtend. Ik stak mijn neus om de hoek van 

de deur, nieuwsgierig hoe de kapel eruit zou zien na de 

herinrichting. Een bijzondere mengeling van donker en licht, 

van ruimte en geborgenheid nodigde mij naar binnen. Op de 

grond zag ik gekleurde vegen licht die uitreikten naar het grote 

gebrandschilderde raam. Het spel van licht en kleur trof me. Deze 

ruimte vraagt om meditatie, kwam er in mij op. Die gedacht liet me 

niet meer los.

Afgelopen najaar zijn we begonnen. Vier ochtenden, vier avonden, 

een uur lang. Wat we dan doen? We zitten en zijn stil. Dat lijkt 

eenvoudig, maar dat is het niet. Van alles houd je nog bezig. Hoe 

komt daar wat meer rust in? Door aandacht te geven aan je lijf. 

Simpelweg in je handen wrijven, voeten schudden, reiken met je 

armen, lopen door de ruimte. Zo raak je steeds meer aanwezig. 

Daarna gingen we zitten op een meditatiekrukje of een stoel. 

Wanneer je eenmaal zit, komt de beweging pas goed op gang. 

Misschien ben je rustiger geworden in je hoofd, maar gedachten 

blijven toch komen en gaan. De kunst is dan om die gedachten er 

te laten zijn zonder erin op te gaan. Steeds keer je terug naar je 

adem. Want adem haal je niet, adem wordt je gegeven. Adem is er. 

Je adem volgen, helpt je te ontvangen.

En uiteindelijk draait het in meditatie daar om: jezelf oefenen in 

ontvankelijkheid, in verwondering. Bewegelijk van binnen blijven, 

je niet laten bezetten door de stemmen en stemmingen in je hoofd 

en je hart. Ruimte maken voor de stem van stilte. We gaan door met 

mediteren vanaf januari. Wie mee wil doen is van harte welkom. 

Susanne de Jong-Tennekes, dejongtennekes@gmail.com

Cirkels van verbondenheid

Bewegen van binnen. Mediteren in de Bergkapel.

Sinds 2017 is er in de Bergkerk een nieuw beleidsplan met als 

naam “Cirkels van verbondenheid” welke voortborduurt op het 

gedachtegoed van “Dubbel Denken’, het vorige plan. Daarmee 

is “Dubbel Denken” een continue factor in het beleid van de 

Bergkerk geworden. Met de “Cirkels van Verbondenheid” willen 

we benadrukken het belang van verbinding tussen mensen 

onderling en tussen generaties, binnen en buiten de Bergkerk. 

Ontvankelijkheid is de denkrichting van de Bergkerk. De kerk is 

een gemeenschap van gelovige en ongelovige mensen rond Woord 

en Sacrament, waar geloof niet zozeer wordt uitgedragen, maar 

wordt gewekt. De kerk is een plaats om ontvankelijk te worden, je 

te openen voor de Bijbel en de liturgie te vieren. Binnen de Bergkerk 

zal de komende jaren extra aandacht zijn voor een 3-tal thema’s:

Liturgie en kerkmuziek

De kern van liturgie reflecteert dienst aan God én dienst aan 
mensen. Liturgie vieren is geen spirituele hobby, maar een oefening 

in antwoord geven op het Woord van de Eeuwige. Wekelijks wordt 

de eucharistie gevierd, zijn er avondgebeden en is er een geregelde 

kerkmuziekpraktijk. Voor de kerkmuziek is er ‘Muziek op de Berg’, 

een maandelijks programma op zondagmiddag met een breed 

en gevarieerd concertprogramma. Het jeugd- en jongerenkoor 

van Vocaal Talent Nederland heeft onderdak in 
de Bergkerk gekregen en geeft medewerkingen 
in vieringen. Onder andere het orgel in de 

gemeentezaal heeft komend jaar groot 
onderhoud nodig. Uw bijdrage voor al deze 

activiteiten is meer dan welkom!

Ontmoeting en verbinding

Ontmoeting en verbinding horen bij elkaar. 

Verbinding tussen generaties, tussen mensen 

die actief lid zijn van de Bergkerk en een groep 

van Vrienden van de Bergkerk daarbuiten. De 

uitdaging voor het komende jaar is om vorm te 

geven aan de verbinding tussen groepen. Het 

behoren tot een gemeenschap krijgt vorm in 

het concreet verbonden zijn met een aantal mensen die elkaar 

bekend zijn en willen weten van elkaar. Voor nieuwkomers is 

het belangrijk dat zij aansluiting kunnen vinden bij een groep. 

Met het initiatief Vrienden van de Bergkerk zoeken we naar een 

duurzame verbintenis met mensen die belangstelling hebben voor 

de bredere activiteiten van de Bergkerk, zoals de Bergrede, om zo 

een voedende en prikkelende schil om de Bergkerk heen te maken 

die inspireert en helpt om deze mogelijk te maken. Ook zoeken 

we naar nieuwe vormen van pastoraat en ontmoeting, waaronder 

zingevingsvragen bij het ouder worden, een rol spelen.

Jeugd en jongeren

Goede aandacht voor kinderen en jongeren is van belang voor 

de gezinnen. Dat ouders zich met hun kinderen welkom weten 

in de gemeente en dat zij gesteund en begeleid worden in de 

‘geloofsopvoeding’. Binnen het jeugdwerk zijn momenteel vier 

groepen actief: de crèche, de Westhill, ‘Rond de 15’ en sinds 

afgelopen jaar de groep jonge gezinnen. Rond het thema ‘Rituelen 

delen’ wordt komend jaar een project opgezet om daarmee extra 

aandacht te geven aan ouders met jonge kinderen.

Bergkerk@planet.nl, 033-4617917

Kerkbalans

Verhuur gebouwen

Collecten en giften
Overige inkomsten

€ 91.000

€ 31.590

€ 22.500

€ 55.693

Eredienst en pastoraat

Beheer en administratie

Energie en onderhoud gebouwen

Muziek

Overige lasten en afdracht aan PGA/PKN

€ 185.000

€ 73.870

€ 3.100

Inkomsten Uitgaven

€ 24.000

Begroting Bergkerk

€ 86.150

€ 285.970 € 286.933

Kerkbalans

Verhuur gebouwen

Collecten en giften
Overige baten: waarvan € 79.000 uit 

reserves en € 103.000 overige baten

Predikanten / kerkelijk werkers

Kosten gebouwen

Kosten activiteiten

Beheer, PR, landelijke organen

€ 1.182.000

€ 288.000

€ 134.000

€ 588.000€ 1.232.000€ 554.000

€ 182.000

Inkomsten Uitgaven

€ 224.000

Begroting Protestantse Gemeente Amersfoort

€ 2.192.000 € 2.192.000

Kijk voor een toelichting op pkn-amersfoort.nl/kerkbalans



In onze bruisende stad Amersfoort wil de Protestantse Gemeente 

ook zichtbaar van betekenis zijn voor mensen die los staan 

van kerk en evangelie. Veel mensen zijn druk, druk met werk, 

gezin, hobby’s, shoppen. De Lutherse Kerk in de Langstraat 

is op zaterdag een oase van rust, stilte, bezinning, muziek en 

gesprek in de chaotische drukte van de stad. Samen met een 

team vrijwilligers werkt de stadsdominee van de PGA aan de 

verbinding tussen het rusteloos zoekende winkelende publiek en 

de bronnen van de christelijke traditie.

Maar niet alle mensen gaat het voor de wind in een welvarende 

stad. Sommigen leven op straat en zoeken hun heil in een 

van de inloophuizen. Vrijwilligers staan er klaar met koffie, 
tijd en aandacht. De straatpastor weet de thuislozen in hun 

zwerversbestaan op straat te vinden, leeft met hen mee, kent 

hun verhalen. En dan is er de diaconaal opbouwwerker. Zij weet 

wat er speelt in de stad, kent de kwetsbare groepen, heeft contact 
met de vele hulpinstanties, bijvoorbeeld de voedselbank, en kent 

de weg naar en in het gemeentehuis. Jaarlijks organiseert zij de 

actie Vakantiegeld delen, zodat gezinnen een week weg kunnen, 

die daar zelf het geld niet voor hebben.

De PGA in de stad wordt gedragen door veel vrijwilligers, 

samen met de straatpastor, de stadsdominee en de diaconaal 

opbouwwerker. Alles met steun van de Algemene Kerkenraad. 

Ook dit is PGA. Ook dit kost geld. Steun met de Actie Kerkbalans 

uw eigen wijkgemeente en doe er een schepje bovenop voor de 

presentie van het evangelie in ons dynamisch Amersfoort.

Harm Dane, voorzitter van de Algemene Kerkenraad.

Vakantiegeld Delen

Elk jaar is de opbrengst van Vakantiegeld 

een recordopbrengst. In 2017 was dat 

54.420,- euro. 141 ‘adressen’ kregen een 

bijdrage voor een vakantie of dagjes uit.

“Wat een verrassing was het, en 

dat het mij gegund wordt! Een gift, 
een mogelijkheid om er eens fijn 
tussenuit te gaan. Mijn eerste reactie 

was compleet ongeloof; bestaat dit 

nog? Doen mensen dit nog voor de 

medemens? We hebben met het geld 

heel veel kunnen doen: met z’n vieren 

zijn we voor het eerst wezen kamperen 

in de Ardennen en we hebben een groot 

opblaasbaar zwembad gekocht voor in 

de achtertuin.”

Kerst voor iedereen

Jaarlijks draagt de diaconie adressen 

voor van mensen die van een minimum 

inkomen rond moeten komen. In 2016 

waren dat 211 adressen. Kerst voor 

Iedereen is een actie die de gemeente 

Amersfoort organiseert en waaraan de 

diaconie ook financieel bijdraagt.

‘’Wij kunnen eigenlijk niets extra’s 

kopen met de feestdagen omdat mijn 

vader weinig verdient. Hij werkt wel 

maar hij verdient het minimum loon 

en daarvan kunnen we nauwelijks 

rondkomen. Super dat we nu een mooi 

pakket hebben gekregen met extra 

lekkere dingen.’’

SchuldHulpMaatje Amersfoort

Dit diaconale vrijwilligersproject 

maakt deel uit van de Vereniging 

SchuldHulpMaatje Nederland. De 

gekwalificeerde maatjes geven advies, 
steun en vooral een luisterend oor. 

Zij willen naaste zijn van mensen 

die te maken hebben met de harde 

werkelijkheid van (beginnende) 

schulden. In 2017 hebben 80 mensen 

zich aangemeld voor ondersteuning 

door een maatje. De diaconie van de PGA 

werkt in dit project samen met andere 

kerken, hulpverleningsorganisaties en 

de gemeente Amersfoort. De diaconie 

van de PGA draagt financieel bij om dit 
belangrijke werk mogelijk te maken.

Geef voor je stad
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Amersfoort
GemeenteProtestantse

Kerkelijk Bureau:

Noordewierweg 131

3812 DD Amersfoort

Tel. 033-4610441

protgemafoort@solcon.nl

www.pkn-amersfoort.nl

Bergkerk

www.bergkerk.nl

Productie: Ronald-Jan de Bruin

Drukker: Multi Media Concepts

Bekijk alle activiteiten op pkn-amersfoort.nl


