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Welkom in de kerk

Misschien ben je net naar Amersfoort verhuisd en 

zoek je een nieuwe kerk. Of misschien heb je de 

afgelopen jaren geen kerk meer bezocht, maar sta je 

hier wel voor open.

De Protestantse Gemeente Amersfoort is een 

samenwerkingsverband van tien wijkgemeenten en 

één pioniersplek. Elke gemeente legt eigen accen-

ten, maar ze hebben wel een herkenbare identiteit. 

In deze waaier stellen ze zich kort aan je voor.

Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken. Je bent 

van harte welkom om op zondag een van onze dien-

sten te bezoeken. Je kunt ook bellen/mailen om in 

contact te komen met een van onze wijkgemeenten.

Wil je eerst meer weten over de Protestantse 

Gemeente Amersfoort en een indruk krijgen van 

onze wijkgemeenten? 

Kijk dan op pkn-amersfoort.nl/welkom



Wijkindeling

Zoals je op de kaart hieronder kunt zien, zijn de 

wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente 

Amersfoort verspreid over het centrum en zuiden 

van Amersfoort. Hoogland en de wijken Zielhorst, 

Kattenbroek, Nieuwland en Vathorst vallen onder 

de Protestantse Gemeente Hoogland / Amersfoort-

Noord. Ook in deze gemeenten ben je natuurlijk van 

harte welkom.

Meer informatie over de verschillende kerken vind je 

op pkn-amersfoort.nl

De Hoeksteen

De Brug

Adventkerk

Emmaüskerk

Sint Joriskerk

De Amersfoortse 

Zwaan

Johanneskerk

De Bergkerk

Nieuwekerk

Fonteinkerk

De Bron



Diaconie

De diaconie van de Protestantse Gemeente 
Amersfoort zet zich in zodat iedereen mee kan 
doen in de samenleving. Diakenen luisteren naar 
het verhaal van mensen. Lid van de kerk of niet, dat 
maakt niet uit. Ze signaleren problemen en denken 
mee over oplossingen of verwijzen door. Soms gaan 
zij mee naar de professionele hulpverlening. Of ze 
helpen bij het invullen van formulieren. In noodge-
vallen geeft de diaconie tijdelijk financiële hulp of 
zoekt een oplossing voor praktische problemen.

In alle wijkgemeenten van de Protestantse 
Gemeente Amersfoort zijn diakenen actief. Samen 
met anderen van de kerk zijn zij bereid hun naaste 
een handje te helpen. Voorbeelden van dit soort 
projecten zijn SchuldHulpMaatje, Vakantiegeld 
Delen en onze Inloophuizen.

Meer weten? Kijk op pkn-amersfoort.nl/diaconie



Adventkerk

De Adventkerk is een veelkleurige gemeente. Jezus 

Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. 

Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen. 

Met elkaar zoeken we naar het leven met Hem. Dat doen 

we op heel verschillende manieren: in de kerkdiensten, in 

bijbelkringen, in kinderclubs, tienerclubs, literatuurkrin-

gen, running dinner, high tea, gebedsgroepen, senioren-

kring, en nog veel meer.

De Adventkerk is een jonge gemeente, met veel gezin-

nen, veel kinderen, maar ook alle andere generaties zijn 

vertegenwoordigd. Onze diensten kenmerken zich door 

een mix van klassieke elementen en eigentijdse geloofs-

beleving. We bieden veel ruimte voor eigen initiatieven. 

En in dat alles staat Jezus Christus centraal. Welkom in de 

Adventkerk!

Kom naar ons kerkgebouw of kijk op onze website, 

volg ons op twitter of facebook en ontdek meer over de 

Adventkerk via de Protestant-app!



Adventkerk

ADRES:

Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE Amersfoort

E-MAIL: 

predikantadventkerk@gmail.com

TELEFOON: 

033 - 472 00 31

WEBSITE:

www.adventkerk-amersfoort.nl



Bergkerk

Wij willen een kerkgemeenschap zijn, waarin 

mensen elkaar daadwerkelijk ontmoeten en 

omzien naar elkaar. Daaronder valt ook de 

ontmoeting met de wijk, de stad en de wereld 

om ons heen. De vieringen van de eredienst 

met een oecumenisch karakter en aandacht 

voor liturgie en kerkmuziek vormen een kern 

van het gemeente-zijn. Verder kennen we 

o.m. een jaarlijkse ‘bergrede’, verschillende 

gespreksgroepen en het project ‘Onder de 

vijgenboom – zin in de ouderdom’. In pasto-

rale en diaconale zorg en in een ‘op de groei 

aangepast’ jeugdwerk wordt het gemeente-zijn 

vorm gegeven.



Bergkerk

ADRES:

Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort

E-MAIL: 

Bergkerk@planet.nl

TELEFOON: 

033 - 461 79 17

WEBSITE:

www.bergkerkamersfoort.nl



De Bron

Wijkgemeente De Bron is een veelkleurige 
wijkgemeente. Het Evangelie is onze basis 
en ons perspectief. Er is veel ruimte om dit te 
verbinden met het eigen levensverhaal.
Verschil in geloofsbeleving -en vormgeving zien 
we als uitdaging. We zetten in op onderling 
contact en delen van inzichten en beleving.
 
Kerkdiensten zijn herkenbaar en uitnodigend 
met veel variatie. Voor kinderen is ruim plaats. 
Alle diensten worden rechtstreeks uitgezonden 
via internet en zijn op de website terug te zien.
 
Er is een veelheid en diversiteit aan gespreks-
groepen en andere activiteiten. Ook zijn we 
actief in en voor de buurt met een inloop, maal-
tijden, deelname aan buurtnetwerken.
Voor jong en oud is er het hele jaar door wel 
iets te doen.



De Bron

ADRES:

Vogelplein 1, 3815 GV Amersfoort

E-MAIL: 

scriba@debronamersfoort.nl

TELEFOON: 

033 - 472 81 67

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 inspireren-

de 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 men-

sen begrijpen. Alles wat we van God en elkaar 

ontvangen, willen we graag delen met anderen 

in daden en woorden.

De Brug



De Brug

ADRES:

Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort

TELEFOON: 

033 - 472 51 09 

WEBSITE:

www.brugkerk.eu



Emmaüskerk

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 verantwoorde-

lijk 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.



Emmaüskerk

ADRES:

Noordewierweg 131, 3812 DD Amersfoort

E-MAIL: 

scriba@emmauskerk-amersfoort.nl

TELEFOON: 

033 - 461 39 37

WEBSITE:

www.emmauskerk-amersfoort.nl



Fonteinkerk

Een geïnspireerde en inspirerende gemeen-

te, dat is de Fonteinkerk. Open voor nieuwe 

vormen om te vieren, te leren en te dienen. 

Bepaald niet stuurloos, wel steeds in bewe-

ging. Bezig met de vragen van elke dag, en de 

manier waarop de grote vragen rond mens 

en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin 

meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een 

prachtige ontmoetingsplek, het Huis van Zuid. 

Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie 

maar wil. Bij dat alles veel nadruk op muziek, 

op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.



De Fonteinkerk

ADRES:

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort

E-MAIL: 

scriba.fonteinkerk@gmail.com

TELEFOON: 

033 - 461 49 55

WEBSITE:

www.fonteinkerk-amersfoort.nl



De Hoeksteen

Wij zijn een open, actieve en warme gemeen-

schap van mensen met verschillende achter-

gronden, en levensvisies. Wij willen ons laten 

prikkelen en inspireren door de boodschap van 

de Bijbel en de navolging van Jezus Christus. 

Samen willen wij de ‘huiskamer’ van de wijk 

Schothorst zijn. Een gastvrije plek voor jong 

en oud(er), gelovig en minder of niet gelo-

vig, zoekend of bewust volgend. We heten je 

graag welkom op zondag en door de week, 

bijvoorbeeld bij een van de vele kringen, een 

jeugdactiviteit, maaltijd, vesper, wandeling of 

de kinderkerstmusical.



De Hoeksteen

ADRES:

Klaartje Donzepad 59, 3813 PZ

E-MAIL: 

predikant@hoeksteenamersfoort.nl

TELEFOON: 

033 - 480 78 98

WEBSITE:

www.hoeksteenamersfoort.nl



De Johanneskerk

De Johanneskerk is een samenwerkingsgemeente 
van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig 
Protestanten in hartje Amersfoort, schuin tegenover 
het Stadhuis. De Vrijzinnig Protestanten zijn deel van de 
Protestantse Gemeente Amersfoort. Wij zijn een regioge-
meente met leden uit Amersfoort en de omgeving.
In de praktijk zijn wij één gemeenschap van mensen 
gericht op samenzijn. Sommigen zijn al heel lang thuis bij 
de Johanneskerk, anderen lopen een korte tijd met ons op 
of maken slechts een deel van de activiteiten mee. Er zijn 
mensen die uit een ander kerkgenootschap overkomen, 
maar ook mensen die niets met de kerk hadden en nu 
binnen een gemeenschap inspiratie zoeken. Iedereen is 
welkom, ongeacht geaardheid of afkomst. Wat ons bindt 
is dat we, in vrijheid en zonder dogma’s, onze zoektocht 
delen naar geloof, hoop en liefde, waarbij ieder zijn eigen 
weg mag gaan.
De persoonlijke inspiratie komt voor velen van ons ook 
uit andere godsdiensten.  Daarnaast laten we ons graag 
aanspreken door wetenschap en kunst en voelen we 
ons sterk betrokken bij de wereld om ons heen. Daarom 
proberen we een bijdrage te leveren aan een humane en 
rechtvaardige, duurzame samenleving.



De Johanneskerk

ADRES:

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

TELEFOON: 

033 - 258 36 13

WEBSITE:

www.johanneskerk.nl



Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk wil een geloofsgemeenschap 

zijn die gericht is op de ontmoeting met Jezus 

Christus, de ontmoeting met elkaar en de ont-

moeting met de omgeving. Daarbij verlangen 

we ernaar om te groeien in Christus, zijn liefde 

bekend te maken en zijn wereld te dienen. In 

die hooggestemde woorden is het brandpunt 

van de eredienst, het vieren van de sacra-

menten en een breed scala aan activiteiten 

samengevat: Het waaiert uit in Bijbelstudie-en 

gesprekskringen, Alphacursussen, jeugd- en 

jongerenwerk, diaconale hulp en open maaltijd 

tot ouderenpastoraat en uiteenlopende 

vormen van kerk-zijn-voor-de-buurt. De beste 

kennismaking is de ontmoeting! Van harte 

welkom!



Nieuwe Kerk

ADRES:

Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort

E-MAIL: 

pknnieuwekerkamersfoort@gmail.com

TELEFOON: 

verkrijgbaar via de website

WEBSITE:

www.nieuwekerkamersfoort.nl



Sint Joriskerk

Kerk in het hart van de stad. Een relatief jonge 

gemeente, die een eigen plek inneemt in de 

veelkleurigheid van de gemeente van Jezus 

Christus, 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. We voelen 

ons verbonden met alle christenen die geloven 

in de drie-ene God. Leden van onze wijkge-

meente zijn verbonden in Jezus Christus, van 

Hem willen we dan ook getuigen. Samen geven 

we vorm en inhoud aan onze missionaire en 

diaconale roeping.



Sint Joriskerk

ADRES:

De Hof 1, 3811 CJ Amersfoort

E-MAIL: 

contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl

TELEFOON: 

033 - 461 82 32

WEBSITE:

www.sintjoriskerk-amersfoort.nl



De Amersfoortse Zwaan
Lutherse Kerk Amersfoort

Dit is de creatieve pioniersplek van de PGA in 

de binnenstad, waar ‘kerk’ net even anders 

werkt. Een gemeenschap van dit moment. In 

de Amersfoortse Zwaan is altijd iets te ervaren 

èn iets om over na te denken. Hoofd en hart 

komen in de Lutherse spiritualiteit allebei tot 

hun recht. Wie houdt van kleinschaligheid is 

hier aan het goede adres:  de ruimte is intiem 

en straalt geborgenheid uit.

Elke zaterdag is de kerk open van 11 – 17 uur. 

Om 16 uur beginnen de bijeenkomsten: inter-

views met inspirerende mensen, concerten, 

Bijbelverhalen vanuit een verrassende invals-

hoek, vieringen waar kunst en muziek een 

grote plaats innemen en waar we altijd brood 

en wijn delen.



De Amersfoortse Zwaan
Lutherkse Kerk Amersfoort

ADRES:

Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort

E-MAIL: 

amersfoortsezwaan@gmail.com

TELEFOON: 

033 - 285 04 01

WEBSITE:

www.luthersekerkamersfoort.nl



Colofon

Protestantse Gemeente Amersfoort

www.pkn-amersfoort.nl

Kerkelijk bureau:

Noordewierweg 131

3812 DD Amersfoort

Tel. 033-4610441

protgemafoort@solcon.nl

Foto’s: wijkgemeenten

Eindredactie: Ronald-Jan de Bruin

Vormgeving: Cornelis Bos - cmbos.nl

Drukker: Schrijfblokken Bedrukken
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