
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, expo-
sities, theatervoorstellingen, filmavonden en nog veel meer leuke activiteiten.

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

BUITEN DE DEUR OVERIGE ACTIVITEITEN
MET BEREND BOTJE NAAR 
LUNTEREN (20km)
Datum: 10 maart

Informatie: Berend de Jonge,  

wandelen@berend-botje.eu / 06 201 936 47

Kosten: OV-reis

Wandeling over het Meulunterenpad.

WANDELING LANGS DE VECHT 
TUSSEN MAARSSEN EN UTRECHT
(16 km) 
Datum: zaterdag 24 maart

Informatie: Willy Maat, 06 122 128 81 /  
wmaat51@kpnmail.nl
Kosten: OV Amersfoort-Maarssen en Utrecht 
CS-Amersfoort

Wandelen door Maarssen en Oud Zuilen naar 
Utrecht.

GROENE WISSEL WANDELING (18km)
Datum: zaterdag 7 april

Informatie: Sietske Hilverda, 06 107 904 82, 
en Wieke van Raalte, 06 151 523 86  /  
wiek.vanraalte@gmail.com
Kosten: OV Amersfoort-Leeuwarden (€ 27 
met OV-kaart, zo mogelijk goedkoper met 
aanbieding treinkaartjes bij winkelketens)

Wandelen in Leeuwarden, langs de 
Dokkumer Ee en door het Leeuwarderbos.

OVERLANGBROEKSEPAD (10 km)
Datum: zaterdag 14 april

Informatie: Ineke van Oosten,  
ineke.van.oosten@gmail.com / 06 109 309 63

Wandelen van Wijk bij Duurstede naar 
Leersum, door heel divers landschap.

BREUKERENGPAD (5km)
Datum: zaterdag 5 mei

Informatie: Ineke van Oosten,  
ineke.van.oosten@gmail.com / 06 109 309 63

Een mooie wandeling door het buitengebied 
van Bennekom.

FIETSWANDELTOCHT (50 km) / (4km)
Datum: zaterdag 12 mei

Informatie: Henny de Berg,  
henny.deberg@gmail.com / (033) 480 72 18

Fietsen door Soest, Den Dolder en Bilthoven 
(50km), en wandelen bij Westbroek (4 km).  

MEDITATIEF WANDELEN
Datum: zaterdag 19 mei

Locatie: De Hoeksteen als start- en eindpunt

Informatie: Titus Woltinge, 
tituswoltinge@kpnmail.nl / (033) 475 21 41

Een wandeling door Amersfoort in stilte, met 
een viering en gesprek.

MOTORTOCHT
Datum: maandag 21 mei, 09.00 uur

Informatie: Arjan Tissink,  
arjantissink@gmail.com / (033) 480 85 23

De jaarlijkse motortocht van 200 km op 
Tweede Pinksterdag voor iedereen op een 
motorfiets.

RONDJE AMERONGEN (16km)
Datum: zaterdag 2 juni

Informatie: Mieke Boonstra, 06 300 185 94,  
(033) 470 17 82 / mieke.boonstra@online.nl 

Afwisselende wandeling op de grens van de 
de Utrechtse Heuvelrug. 

MEDITATIE IN DE FONTEINKERK
Data: iedere zondagavond tot eind april, 19.30 uur

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie: Marian Karssemeijer,  
rheenen.karssemeijer@gmail.com

Vanaf januari-eind april vindt er een 
Meditatie plaats in de kerk. Een stil uur met 
elkaar mediteren in verbondenheid met de 
Eeuwige.

MEDITEREN OP DE BERG
Bewegen van binnen.
Data: Serie A; donderdag 8, 22 februari, 8, 22 

maart. Serie B; donderdag 5, 19 april, 3, 17 mei. 

Tijdstip: 20.00 – 21.00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Kosten: € 50 per serie, € 85 per seizoen
Informatie en opgave: Susanne de Jong-
Tennekes, dejongtennekes@gmail.com

Mediteren is gericht op aanwezig zijn. Gek 
genoeg vraagt dat oefening. Ik ben met 
gedachten namelijk voortdurend ergens 
anders. Bij de dingen die ik nog moet doen, bij 
het gesprek van gisteren. Zitten in stilte helpt 
om meer in m’n lijf en meer in het hier en nu 
te komen. Een aanwezigheid die opent naar 
de verborgen aanwezigheid van God. ‘Ik ben’ 
is de onuitsprekelijke naam. Mediteren doe 
je niet met je hoofd. Mediteren doe je met je 
hele lijf. Daarom beginnen we met het wakker 
maken van ‘t lijf, door zachtjes te schudden, 
te draaien, te strekken, te ontspannen. Als we 
gaan zitten, besteden we aandacht aan hou-
ding en adem. Het zitten wisselen we af met 
lopen door de ruimte. Onderwijl wordt een 
lied, gedicht, of beeld uit de christelijke spiri-
tualiteit aangereikt om je toe te verhouden. 
Opnieuw gaan we zitten in stilte. We ronden 
af met het zingen van een eenvoudig lied.

POPPENKASTVOORSTELLINGEN 
VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Data: 11 februari en 11 maart, 15.00 uur

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie: Tineke Westerveld, (033) 494 59 
20, tinekewesterveld@verstale.nl.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor het goede 
doel: de straatkinderen in Congo.

MAALTIJD SAMEN AAN TAFEL
Data: 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 

juni (iedere derde vrijdag van de maand),  

Tijdstip: 18:00 uur (inloop vanaf 17:30 uur)

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Kosten maaltijd: 3,50 euro
Informatie: Irma Kors, irmakors@me.com  / 
(033) 463 09 67 / 06 166 841 14 (liefst na 18:00 
uur) 

LEKKER LEZEN?!
Data: maandag 12 maart en woensdag 16 mei, 

20:00 uur 

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Informatie: Lineke Horlings,  
e.horlingskruit@gmail.com / (033) 4726912

Leeservaringen delen over boeken die je 
onderdompelen in onvermoede verhalen en 
locaties.

SOBERE MAALTIJD IN DE 
40DAGENTIJD
Data: 15 en 22 maart, 18:00 – 19:00 uur (inloop 

vanaf 17:30 uur)

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie en opgave: Wilma Hornsveld, 
(033) 465 08 61 / Wilma.hornsveld@xs4all.nl
Goede doel: Voedselbank

TIENERS OP ZONDAG
Data: vrijdag en zaterdag 30 en 31 maart

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie en opgave: Jelle Koolstra:  
jelle@clipjesfabriek.nl

STAND UP betekent voor Tieners op Zondag 
(ToZ): opstaan om van je te laten horen, 
opstaan omdat de dood niet heteinde is, op-
staan omdat een nieuwe generatie aandacht 
opeist. Jongeren uit de Fonteinkerk worden 
creatief met tekst en beeld en laten op 
Paasmorgen het resultaat zien.

Iedere eerste zondag van de maand is er ToZ, 
in Huis van Zuid,parallel aan de ‘gewone’ 
viering van 10-11 uur. Tussentijds worden extra 
activiteiten georganiseerd zoals naar de bios, 
pannenkoeken bakken met bejaarden en de 
Stand-Up. De uitnodigingen gaan per e-mail/
app. Alle jongeren tussen 13-18 jaar zijn wel-
kom om te komen!
Zie ook de facebook groep: https://www.
facebook.com/groups/559198504146587/
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CAFÉ ZIN! IN DE MAAND VAN  
DE SPIRITUALITEIT
Het leven als dialoog: de spiritualiteit 
van Albert Schweitzer en Martin Buber
Datum: donderdag 26 januari, 20:00 uur (koffie/
thee vanaf 19.45)

Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30

Toegang: € 5,-

Martin Buber en Albert Schweitzer zijn 
twee belangrijke spirituele denkers uit het 
begin van de 20e eeuw. Hoogleraar Chris 
Doude van Troostwijk brengt ze met elkaar 
in gesprek. Beiden hebben elkaar gekend, 
en waardeerden elkaars engagement. En 
beiden ontwikkelden een universele vorm 
van moderne, geëngageerde spiritualiteit. Ze 
deinsden er niet voor terug die als “mystiek” 
te betitelen, wat neer komt op het gesprek 
van het leven met zichzelf. Dat gesprek drukt 
zich uit in intieme gevoelens, in expressieve 
beelden of in een religieuze traditie, maar het 
opent evenzeer een universele dimensie van 
ethiek en verantwoordelijkheid.
 

CAFÉ ZIN!
Schrijver aan het woord: Vonne van der Meer.
Datum: dinsdag 13 februari, 20:00 uur (koffie/thee 
vanaf 19.45)

Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30

Toegang: € 5,-

Vonne van der Meer is een fijnzinnige vertel-
ler van verhalen. Op lichtvoetige toon worden 
heikele thema’s aangesproken. Haar perso-
nages hebben vaak meer dan een boek nodig 
om door te groeien: vaak komt een personage 
terug in een volgend roman of verhaal. Haar 
romans Eilandgasten en De avondboot zijn 
verfilmd in 2006 en 2007.

WEES ERBIJ CAFÉ 
Op de Catwalk: ‘schone’ kleding van Sari
Data: vrijdagavond 9 maart, 20.00 uur- 22.00 uur

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie: Vorming door Ontmoeting:  
vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl 

Kosten: vrijwillige bijdrage

Sari Fair Fashion is een organisatie die men-
sen in ontwikkelingslanden de  mogelijkheid 
biedt om op een menswaardige manier te 
leven door in te kopen bij kansarme groepen 
van handwevers en andere textielproducen-
ten. In de SARI winkels vindt u kleding die 

met respect voor mens en  milieu tot stand 
zijn gekomen. In Amersfoort is er een SARI 
winkel in de Koestraat. Op dit Wees erbij 
Café vertellen zij over hun werk en laten dit 
ook  aan de hand van beeldpresentatie zien. 
Daarnaast is er ook een modeshow waar zij 
hun kleding showen.

VOLTOOID LEVEN
Data: 14 maart en 11 april, 14:00 -16:00 uur

Plaats: De Herberg, Waterstreeg 85 (14/03),  

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 (11/04)

Info: ds. Rita Buijs, rita.buijs@hetnet.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?

BERGREDE IN AMERSFOORT 
uitgesproken door Bas Heijne
Datum: woensdagavond 4 april, 20:00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Nadere informatie over kaartverkoop: zie 
Drieluik en de website www.bergkerk.nl

Elk jaar vraagt de Bergkerk aan een opinie-
maker om een hedendaagse Bergrede uit te 
spreken, geïnspireerd door de bekende berg-
rede van Jezus uit het Bijbelboek Mattheüs. 
De Amersfoortse bergrede 2018 wordt uitge-
sproken door Bas Heijne, schrijver essayist 
en columnist voor NRC. In 2017 ontving hij de 
P.C. Hooftprijs voor zijn omvangrijke oeuvre. 
In 2017 verschenen o.a. ‘Onbehagen, nieuw 
licht op de beschaafde mens’, ‘Staat van 
Nederland’ en ‘Wereld verbeteraars, Gandhi, 
King, Mandela en hun erfenis’ n.a.v. van de 
gelijknamige tentoonstelling in de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam.

CAFÉ ZIN!
Schrijver aan het woord: filosoof Peter 
Henk Steenhuis
Datum: donderdag 12 april, 20:00 uur (koffie/thee 
vanaf 19.45)

Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30

Toegang: € 5,-

Filosoof Peter Henk Steenhuis vertelt n.a.v. 
zijn boek Werk Verzetten over de filosofie van 
René Gude. 

LEZINGEN & SYMPOSIA



CANTORIJ EN VESPERS
Datum: woensdagavond 20:00 uur (cantorij), 

2e zondag van de maand 17:00 uur (vesper)

Plaats: De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59

Informatie: Job van den Berg,  
jobvandenberg@planet.nl / (033) 433 16 70

Vespers waarin de cantorij zingt, met aan-
dacht voor muziek, tekst, stilte en bezinning.

TAIZÉKOOR
Data: 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 3 en 17 

april, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni, 20:00 uur.

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie en opgave: Ike Veenendaal,  
(033) 461 02 54 / ikeveenendaal@hotmail.com

MUZIEK OP DE BERG
DVORÁK – BIBLISCHE LIEDER 
Datum: zondag 21 januari 2018, 17:00 uur.

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Toegang: Vrije bijdrage

Joep van Geffen, bariton

Cees-Willem van Vliet, orgel

MUZIEK OP DE BERG
DÉBUSSY & ‘LES IMPRESSIONISTES’ 
Datum: zondag 18 februari 2018, 17:00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Toegang: Vrije bijdrage

Marianne Noordink, fluit 
Diederik van Dijk, cello  
Cees-Willem van Vliet, piano

BRUG XS MOVIE ‘SILENCE’
Datum: woensdag 7 maart 2018, 19:30 - 22:30 uur

Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2

Informatie: ds. Hans van Dolder,  
dshvdolder@brugkerk.eu

We kijken deze film samen bespreken 
hem kort na. Deze heftige film van Martin 
Scorsese is een verfilming van een boek van 
de Japanse schrijver Endo. De zoektocht van 
twee jonge priesters in de zeventiende eeuw 
naar hun vermiste mentor brengt hen naar 
het mysterieuze en exotische Japan, een plek 
waar hun geloof en alleen al hun aanwezig-
heid ten strengste verboden zijn. De aangrij-
pende, soms zenuwslopende (spirituele) reis 
die ze maken blijkt een ware beproeving voor 
hun uithoudingsvermogen én overtuigingen, 
waarin Jezus onverwacht betekenis krijgt.

MATTHEUS EN JOHANNES: ZOEK DE 
VERSCHILLEN
Datum: dinsdag 14 maart, 20:00 – 22:00 uur

Plaats: De Bron, Vogelplein 1

Informatie: Marjan van Rooijen, marjan.
rooyen@planet.nl / (033) 472 84 66
Kosten: vrijwillige bijdrage

De twee beroemde Passionen van Bach be-
sproken en vergeleken op de 333e geboorte-
dag van de grote componist.

MUZIEK OP DE BERG
GOUNOD – LES SEPT PAROLES DU 
CHRIST SUR LA CROIX
Datum: zondag 25 maart 2018, 17:00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Toegang: Vrije bijdrage

Uitvoering door Bergkerk Vocaal Ensemble 

MUZIEK OP DE BERG
BERND ALOIS ZIMMERMANN ‘Allein 
Gott in der Höh sei Ehr’
Datum: zondag 22 april 2018, 17:00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Toegang: Vrije bijdrage

MUZIEK OP DE BERG
KERKMUZIEK UIT DE USA o.a. 
Bernstein – Chicester Psalms
Datum: zondag 27 mei 2018, 17:00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Toegang: Vrije bijdrage

Uitvoering door Bergkerk Vocaal Ensemble 

MUZIEK OP DE BERG
FRANÇOIS COUPERIN | CONCERTS 
ROYAUX
Datum: zondag 24 juni 2018, 17:00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Toegang: Vrije bijdrage

Uitvoering door Barokensemble o.l.v. 
Cees-Willem van Vliet

KOORPROJECT PAASNACHT
Datum: Paaswake 31 maart, 22:00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Informatie en opgave: Cees-Willem van Vliet, 
cwvanvliet@cwvanvliet.nl of via het postvak 
in de Bergkerk

Wie koorervaring heeft en wil meezingen in 
de Paasnachtliturgie in de bergkerk , is van 
harte uitgenodigd, onder vermelding van 
stemsoort, zich aan te melden bij de cantor. 
Van harte welkom om mee te zingen!

MUZIEK & ONTMOETING
Orgelrecital door Henk Veldman
Datum: zondag 8 april, 12.00 uur (inloop vanaf 

11.30 uur)

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie: Tineke Westerveld, (033) 494  
59 20 / tinekewesterveld@verstale.nl
Kosten: vrijwillige bijdrage

Naar mooie muziek luisteren en onderlinge 

ontmoeting staan hierbij centraal, gevolgd 
door een heerlijke lunch.
Mocht u gehaald en gebracht willen worden 
neem dan contact op met: Tineke Westerveld.

MUZIEK & ONTMOETING
Concert door Blaasseptet ‘Septime’
Datum: zondag 17 juni, 12:00 uur (inloop vanaf 

11:30 uur)

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie: Tineke Westerveld, (033) 494  
59 20 / tinekewesterveld@verstale.nl.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Een Utrechts kamerkoor met ruim 30 zangers 
en zangeressen onder leiding van Krista 
Audere Aanvang 12.00 uur. Inloop vanaf 
11.30 uur. Naar mooie muziek luisteren en 
onderlinge ontmoeting staan hierbij centraal, 
gevolgd door een heerlijke lunch. Mocht u 
gehaald en gebracht willen worden neem dan 
contact op met: Tineke Westerveld. 

 

KUNST & 
THEATER
ROEL OTTOW
Expositie in de Fonteinkerk
Data: maand januari t/m 12 februari

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Van Roel Ottow is een aantal werken te 
zien uit het kleurrijke oeuvre van deze 
Apeldoornse ontwerper, illustrator en kunste-
naar.  Ze hebben als onderwerp het Kerstfeest 
en daarmee verbonden Joodse en Christelijke 
symbolen. Ottow is een van de gangmakers 
van het in 2010 opgerichte Platform Kerk en 
Kunst. In dit breed oecumenisch gericht plat-
form willen kerken en kunstenaars van elkaar 
leren en elkaar inspireren in hun zoektocht 
naar de boodschap van de Bijbel, het geloof 
in Christus en de kracht en originaliteit van 
zijn levensstijl. De expositie is te bekijken na 

de zondagse viering omstreeks 11.00 uur. En 
op doordeweekse dagen in overleg met de 
koster, tel. 033 461 49 95.

RIA VAN WERVEN 
Expositie in de Bergkerk
Data: zondag 12 januari tot 2 maart 2018

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Ria van Werven met abstracte schilderijen in 
acryl en digitale afbeeldingen. Thema “Weg 
uit de chaos”.

A. MBATHA 
Expositie in de Fonteinkerk
Data: 16 februari t/m 6 april

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

40 dagentijd: Kruiswegstaties van Afrikaanse 
kunstenaar A. Mbatha Expositie van 
Afrikaanse kunstenaar A. Mbatha. Exposities 
van kunstenaars in Fonteinkerk en Huis van 
Zuid: ‘Kunst kan ons met nieuwe ogen leren 
kijken, kunst kan verwondering en verwarring 
wekken, kunst kan ons ontroeren, ergeren, 
verbazen, aan het denken zetten.’

CHRISTELIJKE DICHTERS
Data: 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.

WOUDA KOELEWIJN
Expositie in de Bergkerk
Data: Zondag 4 maart t/m 4 mei

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Wouda Koelewijn past veel verschillende 
technieken toe. Ze verwerkt uiteenlopende 
materialen zoals wol en metaal.

LEX HEMELS 
Expositie in de Bergkerk
Data: Zondag 6 mei t/m 29 juni

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Lex Hemels  laat beeldhouwwerk zien dat is 
geïnspireerd op de scheppingsdagen.

LEO COOPMANS
Expositie in de Bergkerk
Data: juli en augustus

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Leo Coopmans met schilderijen over land-
schappen.

BIJBELSTUDIEKRING: ROMEINEN
Data: zondagavond om de drie weken 19.45 uur-

21.45 uur

Plaats: Bij deelnemers thuis

Informatie: 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.

SAMENSPRAAK
Datum: zondagavond 20.00 uur, elke 3 weken

Plaats: Bij deelnemers thuis

Informatie: Patrick Donath,  
patrick.donath.nl@gmail.com / 06 248 683 53

Een inspirerende, verdiepende, diverse en ge-
zellige kring van betrokken gemeenteleden.

VEELBELOVENDE WOORDEN
Data: 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni 

(eerste dinsdag van de maand), 19:30-21:00 uur

Plaats: Inloophuis Schothorst, Batostraat 2

Informatie: 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.

BIBLIODRAMA
Data: donderdagavond 22 maart, thema Pasen, 

aanvang 19.45 uur- 21.45 uur en donderdagavond 

17 mei; thema Pinksteren, aanvang 19.45 uur - 

21.45 uur

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie en opgave: Roeleke de Witte,  
vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl

In het woord ‘biblio-drama’ verwijst ‘biblio’ 
naar boeken, drama naar het spelen van de 
rollen en situaties.
Door het spelen van bijbelse rollen en 
situaties worden deze verkend. Er komt een 
wisselwerking tot stand tussen vragen, denk-
beelden, intenties en handelingen van figuren 
uit de tekst en de persoonlijke levenserva-
ringen van de speler. Zo kunnen Bijbeltekst 
en actuele levenservaring elkaar wederzijds 
verrijken. Hiervoor is geen ervaring nodig met 
drama, toneel, verhalen vertellen…iedereen 
kan meedoen, als je dit wil.
Het is mooi, om de verhalen zo tot ‘leven’ 
te laten komen en te zien, dat de Bijbel niet 
alleen geschiedenis is, maar ook heel actueel 
in het leven van elke dag. O.l.v. Caroline 
Bezemer.

LEERHUIS GEBED
Data: maandagavond 9, 16 en 23 april, aanvang 

20.00 uur- 22.00 uur

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Informatie: Wilma Hornsveld, (033) 465 08 61/ 
wilma.hornsveld@xs4all.nl
Aanmelden:  
leerhuis@emmauskerk-amersfoort.nl
Kosten: eigen bijdrage in de onkosten

‘Zo gezegd zo gedaan’, een vervolg op het 
leerhuis gebed najaar 2017.l.v. prof. Dineke 
Houtman en ds. Paul van der Harst. Aan de 
hand van een katern van de Stichting Lev, een 
inleiding door Rabbijn Boosman en eigen stu-
die materiaal heeft een groep van bijna dertig 
deelnemers zich vijf avonden gebogen over 
het joodse denken over en de praktijk van 
het gebed. Daarnaast werd een verbinding 
gelegd met ons eigen gebed, in het bijzonder 
het Onze Vader. Er bleek meer stof tot studie 
en gesprek dan passend voor de vijf avonden 
daarom gaat een aantal deelnemers verder 
met dit thema. Onderwerpen als ‘meditatie in 
de joodse traditie’ en het gebed om ‘gene-
zing’ en om ‘herleving van de doden’ komen 
nu aan bod. Deze drie bijeenkomsten zijn in 
eerste instantie bedoeld voor de deelnemers 
aan de eerste vijf avonden maar als u die niet 
hebt gevolgd maar toch nu nog graag mee 
wilt doen dan kan dat. Neemt u dan contact 
op via leerhuis@emmauskerk-amersfoort.nl

BIJBEL EN KORAN 
Data & plaats: zie ww.johanneskerk.nl

Informatie en opgeven: ds. Alke Liebich, 
opgeven@johanneskerk.nl

Op drie avonden nemen we een thema ter 
hand dat in het Eerste Testament en ook in 
de Koran voorkomt. Alles onder deskundige 
leiding: van theologen maar ook imam of rab-
bijn. Wij streven naar deelnemers uit verschil-
lende godsdienstige tradities. De avonden 
zijn een samenwerking met het platform voor 
levensbeschouwing en religies.

GESPREKSAVONDEN TOMAS HALIK
Data: dinsdag 3 en 17 april 2018, 20:00 – 22:00 uur

Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2

Informatie: Leantine Dekker,  
leantine@gmail.com

Tijdens deze twee gespreksavond lezen we 
een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Ik wil 
dat jij bent’ van Tomas Halik.

MUZIEK & FILM BIJBEL & STUDIE


