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De komst van de boekdrukkunst heeft eraan bijgedragen dat er een ongelofelijk
grote scheuring is gekomen in de kerk. De één vond namelijk dat de Bijbel niet
voor het gewone volk bereikbaar moest zijn en de boekdrukkunst zorgde ervoor
dat het mogelijk was. Dat paste niet in het geloofs- en wereldbeeld, samen met
nog meer theologische overwegingen zorgde dit voor een scheuring.
Nu is de komst van het internet alweer even geleden, maar de impact ervan op
kerk-zijn, geloven en verbonden zijn met de wereld wordt ons langzamerhand
duidelijk. Is die bijna even groot als die van de boekdrukkunst? Ik hoop van
ganser harte dat het geen kerkscheuringen oplevert, maar dat we de wijsheid
vinden om ermee om te gaan.
Daarom vind ik het ook zo mooi dat er een stel mensen is opgestaan in de
Fonteinkerk die zeiden, wat moeten we ermee. En dan zijn het niet de jonge
gasten die 20 u per dag online doorbrengen. Nee, juist mensen die het niét
kennen en er over willen leren. Ze stellen zich vragen als: Kun je God online
vinden en zo ja, hoe werkt dat dan? Wat is de rol van de kerk erin en missen we
niet de boot als we niet aanhaken? Daarom organiseerden ze een symposium op
4 september, waarvan een verslag online te lezen, omdat het bij het maken van
deze Drieluik nog niet geweest is.
Ik mocht af en toe aanhaken bij de voorbereidingen en dat was voor mij als
digitaal vaardige soms grappig, maar ook een grote les. In mijn generatie en
jonger is het niet meer dan normaal dat je weet hoe de meeste social media
werken. Ook al weet je misschien niet alle ins- en outs, je kunt iets plaatsen,
verwijderen en delen. Ik ken online communities waar God en geloven gedeeld
worden en dat heeft mij persoonlijk veel opgeleverd.
Daarom is het zo interessant om naast mensen te zitten die hier niet een tweede
leven in hebben. Die niet weten hoe je iets post op LinkedIn of hoe je iemand
tagt. Die zich dus oprecht afvragen hóe het werkt en wat de kerk moet doen
om niet jongeren te verliezen, zoals ook Jelle Koolstra schrijft in het artikel op
pagina 8.
Als redactie gingen we er met open vizier in, daarom schrijft Mariëtte een
verhelderend stuk over de mogelijkheden van apps op pagina 6 en laten we Kees
Jan Mulder als expert aan het woord om meer te duiden wat sociale media kan
betekenen voor de kerk. Het levert een waardevolle Drieluik op, eentje die ons
leert dat we als kerk op alle plekken in de wereld, zelfs online, het licht mogen
laten schijnen. En het leuke is, online kan dat op een manier die bij je past.
Helma Maas heeft jarenlang meegewerkt in de redactie van de Drieluik. Ze
liet haar licht schijnen met scherpe verhalen, inspirerende gedachten en haar
vakkundige blik voor het gehele blad. We gaan haar na 10 jaar ontzettend
missen als geheugen van de redactie en wensen haar samen met haar vrouw het
allerbeste toe; Gods rijke zegen.

Martien Hoekzema
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De digitale
kerkdienst
De Amerikaanse theoloog Dale Partridge heeft een
lang artikel geschreven over het uitzenden van
online-kerkdiensten. Om maar in onze eigen stad
te blijven: toen bleek dat de corona-pandemie
een blijvertje zou worden haastte de ene kerk zich
nog meer dan de andere om apparatuur aan te
schaffen voor het online kunnen uitzenden van de
kerkdiensten. Ook in Amerika zag deze theoloog dat.
Hij vraagt zich af of het een blijvertje is en geeft vier
verwachtingen weer.
-

De online-kerkdienst zorgt ervoor dat er op de
lange termijn minder mensen een kerkdienst
gaan bezoeken. Waarom zou je als je die ook thuis
kunt bekijken?

-

De virtuele kerkdienst zal op den duur de
spirituele gezondheid niet bevorderen. Hij geeft
daarbij als voorbeeld: netzomin je online kunt
paardrijden, online onder de sterren kunt slapen,
netzomin je je kind borstvoeding kunt geven of
een fulltime opvoeding via internet, zo kun je
ook niet via online-kerkdiensten een kerkelijke
gemeenschap overeind houden. Daar heb je een
tastbare en fysieke gemeenschap voor nodig.

-

Er zal een globale kerk ontstaan; we hoeven ons
geestelijk heil niet meer alleen in onze eigen
(wijk)gemeente te zoeken maar we kunnen
wereldwijd shoppen

-

En tenslotte als tegenbeweging daartegen
verwacht hij dat de kleine groep op den
duur veiliger wordt gevonden dan de grote,
massale groep de daarbij behorende globale
ontwikkelingen.

Waarom de kerk online aanwezig moet zijn
Omzien en vooruitkijken
Column van Gerard Raven met aandacht voor feesten en
vieren
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door: Berend Borger

September
inhoud

In het nieuwe seizoen starten veel activiteiten van de
Amersfoortse Zwaan
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Mensen willen zich gezien weten en het is de vraag of
de digitale kerkdienst daar uiteindelijk het antwoord
op is. Ik denk eerlijk gezegd van niet.
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over geloven en lezen.
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door: Kees-Jan Mulder

Het medium
is de boodschap
Kees-Jan Mulder (1986) is een vreemde eend in de theologische bijt
en atypisch voor de ﬁlmscène. Hij studeerde theologie en daarna
ﬁlm aan de Hogeschool voor de Kunsten. Hij werkt sindsdien
als theoloog en ﬁlmmaker en is lid van de Adventkerk. Hij is
gefascineerd door ‘community making ﬁlm’: de macht en magie van
ﬁlm gebruiken om mensen elkaar te laten ontmoeten. Dat kan door
documentaires, commercials, speelﬁlms, in het belang van bedrijven,
ontwikkelingsorganisaties, overheid… èn de kerk. Hij was één van de
sprekers tijdens het symposium op 4 september in de Fonteinkerk.
Zie: www.digitalefontein.nl.

begrijpen of die ik minstens in een hokje kan plaatsen. Terwijl
“Kerk en media zijn ongelijksoortig, in de zin dat de Kerk een
digitale media in theorie meer contact, meer zicht op diversiteit
gemeenschap is, die zich uitspreidt naar alle tijden en alle
en een grotere gemeenschap
plaatsen. In elke tijd en elke plaats is
zouden kunnen opleveren, verzij anders, heeft ze een ander front,
gebruik elk medium voor
engen ze paradoxaal genoeg vaak
andere uitdagingen, andere accenten
wat dat medium het beste kan
de gemeenschap tot een echoput
– daardoor is ze veelkleurig en
van gelijkgestemden die alleen
ongelijktijdig en kan ze erg verschillen
dulden wat ‘kopie genoeg’ is, wat genoeg lijkt op wat ik al ken en
en toch dezelfde Heer aanbidden. De media van de Kerk waren
waardeer.”
altijd: gebouwen, mensen, boeken, tradities, gebruiken, liturgie.
Het interessante is dat je die ‘media’ bijna nooit één op één kunt
kopiëren: zo gauw ze gedupliceerd worden, veranderen ze ook
een beetje; ze contextualiseren.”
Muren en grenzen vallen weg
“Dat ‘exact kopiëren’ van digitale media heeft nog een
eigenschap die zowel heel opwindend als heel angstaanjagend
is: niet alleen ‘tijd’ en ‘afstand’ ontbreken, muren en grenzen
vallen ook weg. Als ik deel word van een gemeenschap door
“Het interessante van digitale media is dat ze wél één op
kennis te maken, een taal te leren, een gebouw binnen te gaan,
één gekopieerd lijken te kunnen worden. Dat levert een heel
met liturgie mee te doen, krijg ik daarmee ook een context mee
vreemde gelijktijdigheid op: ik kan op één scherm tegelijk
die de dingen die ik zie en meemaak met elkaar in verband zet.
een livestream uit Amerika, uit
Er is dan een ‘binnen’ dat anders
Staphorst, uit ruraal Azië en
Met digitale media kun je versterken... is dan ‘buiten’, omdat ik de
grootstedelijk Afrika bekijken.
mensen binnen begrijp en versta
Je kunt prikjes uitdelen, iets laten zien – en van ze ben gaan houden. Als
De vertaalslag die normaal
gesproken gemaakt wordt in
ik dwars door alle muren heen
van wie je bent, van wat je raakt,
de loop van generaties, een
opeens digitaal ‘binnen’ ben
van waar je voor wil gaan.
vertaalslag die tijd vraagt, die
in Amerika, Staphorst, Azië of
van-een-afstandje-ernaarAfrika, versta ik niet op dezelfde
kijken vraagt, die vertaalslag moet ik opeens NU maken als ik
manier, waardeer ik niet op dezelfde manier, begrijp ik ook niet
wat ik zie – en er is niemand die het me uitlegt in een tekst die
op één scherm, op één ‘tijdlijn’ geconfronteerd wordt met de
langer is dan 160 tekens.
totale veelkleurigheid en diversiteit van de wereld(-kerk). Ik
kan dat nauwelijks aan. Daarom volg ik niet alles en iedereen,
Het fantastische van het ontbreken van muren is dat we als
maar mensen die een beetje op mij lijken, die ik een beetje kan

Ik volg de mensen die een beetje
op mij lijken
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De Preek
www.digitalefontein.nl.

Kerk makkelijker kunnen laten zien wat ons drijft, wie we
aanbidden en waarvoor we leven. Het lastige is dat intimiteit
en kwetsbaarheid soms wel degelijk om muren vraagt – ik
ben blij met het ontbreken van directe uitzendingen van mijn
operatietafel, mijn slaapkamer, mijn pastorale gesprek en mijn
persoonlijk gebed.
’The medium is the message’, zei McLuhan. Elke medium levert
niet alleen een manier van communiceren op, maar ook een
boodschap die je door zo te communiceren óók communiceert.
Want je communiceert niet wat je wilt communiceren, je
communiceert wat je communiceert. Wie aan de maaltijd des
Heren aangaat met een grafgezicht communiceert niet direct
dat het een feest is aan die tafel; wie alles digitaal op de hoogste
kwaliteit wil uitzenden communiceert niet dat er ook een
‘binnen’ is, waar ook wie niet kan zingen of presenteren een plek
heeft.
Misschien is mijn belangrijkste overweging daarom: gebruik elk
medium voor wat dat medium het beste kan.”

Je moet bereid zijn je leven te delen
“Op sociale media houd ik bewust rekening met mijn volgers,
lezers, kijkers: zij spreken niet allemaal dezelfde taal, weten
niet allemaal waar ik naar verwijs, kennen niet alle verhalen en
gebruiken die ik ‘binnen in onze kerk’ wel als bekend acht. Op
het moment dat ik dan toch iets plaats dat mede-christenen
wel kennen, gaat wat ik plaats meer functioneren als identitymarker (‘ah, hij heeft de goeie opvatting gelukkig’) dan als het
brengen van goed nieuws voor mensen die goed nieuws nodig
hebben.
Hoe voorkom ik dat ik de ‘vreemdheid’ van mijn geloof of kerk
vergroot? Wat kan ik plaatsen zonder context, wat heeft meer
uitleg nodig?
Met digitale media kun je ‘amplifyen’, versterken, je boodschap
verspreiden door hem te dupliceren. Je kunt prikjes uitdelen, iets
laten zien van wie je bent, van wat je raakt, van waar je voor wil
gaan. Als dat soort delen geen rol speelt in je leven gaan media
je niet helpen; als je bereid bent om je leven te delen kunnen
digitale media dat versterken. Maar altijd alleen binnen de
regels van dat medium – een like is geen knuffel en een retweet
is geen soep. Maar laatst begon iemand tijdens een Skype voor
mij te bidden, ik moest ervan huilen. Er kan meer digitaal dan je
denkt.”

De eerste protestantse preken vonden plaats
in de buitenlucht, in het geheim op afgelegen
plekken buiten de stad. Daarom ging men ze later
“hagenpreken” noemen. Bij de “hagen” was synoniem
voor het buitengebied. Het was rond het jaar 1566, de
Tachtigjarige Oorlog stond op uitbreken. In Duitsland
had, een halve eeuw daarvoor alweer, een zekere
Maarten Luther zijn bezwaren tegen de leer van de
kerk in stellingen samengevat en op een kerkdeur
gespijkerd. Ook in wat later Nederland is gaan heten
begonnen predikers nu op te roepen tot verzet tegen
bepaalde rooms-katholieke leervoorschriften. Na
afloop trok men soms naar een naburige kerk, om
zaken die het nieuwe protestantse geloof afwees,
zoals beelden en altaren, te vernielen en waardevolle
voorwerpen te ontvreemden.

door: Gert de Pijper

Kijk in de kerk

In de protestantse kerk die in de daaropvolgend jaren
en eeuwen vorm kreeg, werd het altaar verruild voor
de preekstoel, die een goed zichtbare plaats kreeg.
Sommige voorgangers die door de tijd heen deze
preekstoelen beklommen, bleken zo nu en dan wel
iets van dat protestmatige van het begin te hebben
behouden. Met als gevolg regelmatig discussies
over theologische kwesties, soms uitmondend in de
afsplitsing van weer een nieuwe smaak protestants.
Bonhoeffer zei indertijd: “Een preek moet een
gebeurtenis zijn”. Hij zal niet hebben bedoeld “een
alledaagse gebeurtenis”. Hoewel “alleweeeks” dan
een betere aanduiding zou zijn. Toch wordt een
preek soms wel zo ervaren. Luisteren naar een preek
wordt dan routine. De woorden gaan aan je voorbij.
Woorden die de bedoeling hebben je te vermanen,
te bemoedigen, te ontheffen aan je eigen kleine ik
en mee te nemen in gedachten van eeuwige waarde.
Niet elke keer zal een predikant er even goed in slagen
om deze woorden te spreken, maar dit is toch wel wat
we mogen verwachten. De relatie tussen spreker en
hoorder omschreef Marilynne Robinson als: “Een preek
is dat buitengewone moment, wanneer iemand in goed
vertrouwen probeert te spreken over iets wat er toe
doet, tegen mensen die in goed vertrouwen proberen
te luisteren.” Spreker en hoorder, allebei moeten ze
vertrouwen hebben. Vertrouwen dat God zelf monden,
oren en harten opent.
Dit ontslaat een mens er niet van om zijn best te doen
om de woorden te doen landen. Dominee Zelle deed
dit op een geheel eigen wijze, zo gaat het verhaal. Hij
leefde in de vorige eeuw in Friesland. Preken konden
toen nog lang duren. Hij nam een steen mee de
preekstoel op en legde die aan het begin van zijn preek
met een plechtig gebaar goed zichtbaar neer. Er zou een
wonder gaan gebeuren door die steen, legde hij dan uit.
Na afloop van de dienst verklaarde hij het wonder: “Er is
tijdens de preek niemand in slaap gevallen.”
Gert de Pijper is lid van de Joriskerk
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door: Mariette Christophe

Een app voor de
kerk, verbindend of
juist niet?
Door corona is de kerk digitaal in een stroomversnelling gekomen.
Opeens volgden we thuis online kerkdiensten. Het was voor velen ook
best ﬁjn. Zowel voor online kerkgangers als de voorganger. Lekker
intiem met alleen de organist en het zangkoor of solist, de koster en
de ouderling van dienst. En thuis met een kop kofﬁe op de bank. We
raakten er best aan gewend. We gaven zelfs meer aan de kerk tijdens
de collectes, online via apps of QR-codes. Maar hoe zit het met die apps?
Waar zijn ze voor bedoeld en helpt het ook met het verbinden van
kerkleden onderling? Mariette Christophe zocht het uit en sprak met
verschillende mensen uit de PGA.

Werkgroep bekijkt de mogelijkheden
Tijdens de lockdown werd het voor meerdere wijkgemeentes
nóg belangrijker om een digitale app te hebben, o.a. voor het
geven tijdens de collectes. Zo gebruiken de Adventkerk en de
Nieuwe Kerk de Chrch app, de Joriskerk Scipio en de Brug Givt
(maar ze gaan nu over naar Donkey Mobile), andere kerken hebben een QR code geïntroduceerd voor de collectes.
Er werd dan ook snel door de PGA via het college van kerkrentmeesters om een werkgroep gevraagd die alles eens op een
rijtje moest zetten. Ik sprak met Hans van der Ploeg de trekker
namens de PGA van deze werkgroep.
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Hans van der Ploeg legt uit dat ze anderhalf jaar geleden gestart
zijn met een inventarisatie. “De bedoeling is dat we als PGA
hierin adviseren zodat we kunnen samenwerken waar mogelijk. We keken naar twee uitgangspunten: geven & onderling
communiceren. De websites van de kerken zijn gericht op de
buitenwereld maar de app is meer voor de onderlinge communicatie. Je kunt via een app makkelijk en sneller afspraken maken
in diverse groepen. Je ledenadministratie bijhouden maar ook
communiceren met mensen die niet ingeschreven staan maar
toch interesse hebben. Daarnaast moet zo’n kerk app ook jongeren aanspreken. En het zou ook Whatsapp-groepen kunnen
integreren. Zodat er interkerkelijk ook contacten kunnen worden
aangegaan.

We bekijken als werkgroep verschillende opties en kijken naar
het huidige gebruik, de mogelijkheden en de kosten. Daarover
brengen we in het najaar advies uit richting het college van
kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad en kunnen we
lokale wijkgemeentes ondersteunen in het maken van keuzes.

Ervaringen uit Amersfoort

Hij heeft wel een punt van zorg: “We begonnen klein, en dan
wordt het onderwerp binnen een jaar steeds groter, iedereen
gaat aan de slag, en het is dan moeilijk om als werkgroep daar
een beetje sturing op te houden.”

“Wij gebruiken nu al sinds 2016/2017 de Scipio app voor onze
kerk. We hebben een gemeente van 1700 leden, waarvan maar
60personen boven de 65 jaar. We hebben ons ledenbestand op
Scipio staan, compleet met pasfoto en telefoonnummer. Op de
app zijn de diensten makkelijk terug te kijken. Het versterkt de
gemeenschapszin. Nieuwe leden worden meteen actueel in het
bestand opgenomen en kunnen zich informeren over allerlei
groepen. Door de app konden we duurzamer werken. Tijdens
de Corona tijd konden we via de app bij doopdiensten doopouders laten feliciteren door de gemeenteleden; Ook is in de app
het -’Deel je moment’ – opgenomen, waarin gemeenteleden
een bijzondere boodschap delen met anderen. Er zijn twee
gemeenteleden in het buitenland uitgezonden en via de app
delen ze regelmatig berichten en foto’s. Door de app worden
zij ook sneller financieel ondersteund als zij een oproep doen.
De collectes gaan ook via de app en leveren meer geld op dan
anders. Maar we blijven ook gewoon met de zak rondgaan in de
kerk. We houden via de huiskringen in de gaten of iedereen goed
geïnformeerd wordt, met name de ouderen die geen computer
hebben. We vinden het een uiterst gemakkelijk hulpmiddel bij
het kerk-zijn. De jeugd maakt er helaas niet zoveel gebruik van,
die hebben hun eigen groepjes en communiceren meer onderling onder leiding van de jeugdleiders.

Ervaring binnen de Joriskerk
Aalt van Lagen, Kerkrentmeestervan de Joriskerk
“Wij hebben de kerkapp al voor corona geïntroduceerd, oftewel
corona was geen aanleiding om over te gaan op een kerkapp.
Wij zochten destijds naar een digitaal smoelenboek, welke app
dan ook meer functies zou bieden dan foto-/ledenlijst. Daarbij
is toen de keus gevallen op Scipio. Corona is wel een katalysator
geweest die het gebruik van de app en de diverse mogelijkheden
die de app biedt daadwerkelijk te gebruiken sterk heeft bevorderd. Als Joris gemeente zijn we erg blij dat de app een heel
handig en prettig hulpmiddel is geweest. Het zorgde ervoor dat
we gemakkelijker communiceerden met de gemeente, digitaal
collecten hielden er andere zaken gedeeld werden. Denk aan
filmpjes en nieuwsbrieven van de echtparen die namens de
Joris zijn uitgezonden. Daarbij is het zo dat de app altijd een
hulpmiddel is en niet meer dan dat. Het risico dat mensen buitengesloten worden, doordat ze geen app (kunnen) gebruiken
is er dan ook niet. Sterker nog, ook de ouderen die geen Scipio
gebruiken benaderen we voor het plaatsen van een foto. Deze
ouderen waarderen het dat ze zo nog steeds zichtbaar zijn! We
proberen de mogelijkheden van de app zo goed mogelijk te
benutten, dus inmiddels wordt de weekbrief alleen nog maar
via de app verspreid. Natuurlijk wordt er gezorgd dat diegenen
die de app niet (kunnen) gebruiken daarbij niet buiten de boot
vallen. De collectebus voor de zending die altijd achter in de kerk
staat, hebben we ook digitaal op de app. gemaakt. Mooie daarvan is dat de opbrengst in deze app- collectebus groter is dan de
opbrengst in de fysieke bus.“

Whatsappende vrouwen
In de Adventkerk wordt er naast de CHRCH-app ook gebruik
gemaakt van Whatsapp. Er is bijvoorbeeld een kraam-cateringsgroep waar mensen bespreken wie er kookt voor een jong gezin
waar een nieuw gezinslid bijgekomen is. Praktisch en simpel,
maar het helpt om onderling verbonden te zijn en op een snelle
manier tot afspraken te komen. Daarnaast is er ook een grote
groep vrouwen (bijna 100 op het moment van schrijven) die in
een whatsapp-groep met enige regelmaat levenszaken met elkaar delen. Ontstaan omdat ze met elkaar wilden borrelen is het
nu gegroeid tot een medium waarin ze met elkaar mee leven. Ze
delen gebedspunten, punten van zorg, maar ook het zoeken van
oppas, een oproep om kaartjes te versturen en meer praktische
zaken. In de groep zitten zowel jong als oud, net in de kerk of
al jaren betrokken. Goed voor de onderlinge betrokkenheid,
zeker in tijden van corona waarin ze elkaar minder spraken dan
voorheen. Maar samen borrelen levert nog steeds meer betrokkenheid op.

Hoewel geen PGA-wijkgemeente is het gebruik van een app ook
bij onze buurkerk, het Kruipsunt interessant als het gaat om ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor een app. Mariette sprak
hier met Dorine van ’t Veld, scriba.

Let op: uitsluiting dreigt
Conny Kooijman is als ervaringsdeskundige 26 jaar verbonden aan de Landelijke belangenvereniging voor verstandelijk
beperkten.
Zij vreest dat deze groepen te veel worden uitgesloten bij een
meer digitale kerk, omdat deze mensen geen toegang hebben
of kunnen hebben tot allerlei communicatie apps. “We zijn
steeds meer verplicht om alles met de computer te regelen. Daar
worden wij overstuur van. En lopen daar heel hard tegen aan en
zo raken wij verstoten.“
Zij mogen door de kerken niet vergeten worden. Zij moeten de
mogelijkheid blijven houden om de dominee of de ouderling/
contactpersoon te kunnen bellen. Er moet ook in de digitale
kerk naar hen geluisterd worden immers de kerk moet inclusief blijven. De vereniging LFB doet al jaren haar best om voor
deze doelgroepen te lobbyen en overheden alert te houden op
hun vaak onbewust uitsluitend beleid door digitalisering, zoals
gemeentes, banken en andere instellingen die alleen nog maar
per computer aanspreekbaar zijn. Dit moeten we in de kerk zien
te voorkomen.
Kort samengevat kan men wel stellen dat tijdens de Corona- periode wijkkerken intensiever zijn gaan werken met nieuwe apps
en niet alleen voor het streamen van de zondagse eredienst. De
werkgroep vanuit de PGA gaat snel met een advies komen over
welke kerkapp de 10 wijkkerken kunnen gebruiken, ofwel gezamenlijk ofwel allemaal apart.
“Uitsluiting is daarbij een grote zorg, dat mag niet vergeten worden. Iedereen moet mee kunnen doen,” aldus Conny. Dat wordt
ook een uitdaging voor de werkgroep en de wijkgemeentes.
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door: Jelle Koolstra

Waarom de kerk
online aanwezig
moet zijn
Een jaar geleden sloegen wij met een paar mensen de handen ineen
omdat wij de nieuwe media wilden inzetten in en rond de kerk. De
kerkverlating leek door corona nog serieuzere vormen aan te nemen
(‘wie doet straks het licht uit?’) maar bovendien kunnen de nieuwe
media -ook in de kerk- veel meer communicatie en activiteiten
faciliteren. Een app bij het sporten maakt het zoveel leuker, jonger
en socialer. Waarom zou het dan ook de kerk niet leuker, jonger en
socialer maken? Alle reden om serieus aan de slag te gaan. Het lijkt zo
logisch, maar de praktijk is weerbarstiger.

Weerbarstige praktijk
Wij bedachten een symposium ‘Digitale Media: Valse Profeet of
Reddende Engel’, en een aantal gerenommeerde kerkleiders en
sociale media-experts zegden enthousiast hun medewerking
toe. Het juiste onderwerp op het juiste noodzakelijke moment,
lieten zij weten. Maar het aantal aanmeldingen van ‘gewone
kerkmensen’ voor het symposium bleef in eerste instantie
achter bij de verwachtingen. Een dominee wil niet automatisch
iets met video of podcast, een kerkbestuurder kan bedenkelijk
gaan fronsen bij ‘sociale media’ en de (oververtegenwoordiging
van) ouderen worden vaak ongerust van al die verschrikkelijke
dansjes op TikTok. Maar dat wij in de kerk niet meer dansen,
betekent toch niet dat wij onze kinderen moeten verbieden
‘lichtvoetig’ te zijn. Wij voelden ons soms als Paulus die in een
‘heidense stad’ waardering uitspreekt voor al die godsbeelden
die vereerd worden om uiteindelijk meer te kunnen vertellen
over dat beeld voor die onbekende god.

Ontbreekt de interesse
vanuit de kerk?
Veel kerken verkennen wel min of meer ‘beeld en geluid’ rond
de kerkdiensten, online-activiteiten, zelfs kerk-apps, maar als
wij met het symposium belangrijke koppen bij elkaar steken,
is er bij veel van die kerken terughoudendheid. Wij begrepen
dat niet. Willen ze hun kennis voor zichzelf houden? Vieren zij
als één-oog hun heerschappij in het land der blinden? Zijn zij
te druk met hun kerkdienst voor een handjevol mensen terwijl
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steeds grotere groepen de kerk de rug toekeren? Vindt de kerkelite het wel prima zoals het is? Omdat interesse in het nieuwe
ontbreekt? Dat er geen ‘sense of urgency’ is? Met een leuk, goed
bedoeld orkestje op de ijsberg af ?

Move-community
En dan ontmoet ik in de voorbereiding van het symposium
Felix Govers van Move-community. Hij maakt serieus werk
van jongeren en kerk. En wonderlijk succesvol. Felix heeft een
Instagram-account met vijftienduizend volgers, gemiddelde
leeftijd 24 jaar, maandelijks bereik vijftigduizend mensen.
Waarom lukt dat Felix wel maar de kerk niet? En ik krijg een
flashback. Ik heb twintig jaar bij de NCRV gewerkt en veel met
jongeren gedaan. En het was als NCRV zo lastig om jongeren
te bereiken. Ik zocht de samenwerking met de EO. Die lukte
dat veel beter. Bijvoorbeeld met het FlevoFestival. Ik was onder
de indruk van de innovatiekracht van ‘onze kleine, grote broer’.
Wij van de NCRV, verklaarden dat weleens door het feit dat
ze bij de EO allemaal nog op iedere vraag hetzelfde antwoord
hadden. Namelijk ‘Jezus’. En als er maar genoeg mensen zijn
die dat belachelijk maken, dan worden die ‘freaks’ wel bij
elkaar gedreven. Dat maakt wel ‘fanatiek’. Dan kun je succesvol
organiseren en mobiliseren.Aan de andere kant moest ik ook
toegeven dat wij bij de NCRV steeds minder die geloofsvragen
stelden. Laat staan dat wij tot een eenduidig antwoord kwamen.
Ik leerde heel veel van de EO. Ik kreeg les in oude tradities en
nieuwe media, wij gingen samen op weg naar een nieuw bereik.

Anders
bekeken
In augustus begon de belangstelling voor het symposium
spectaculair te groeien en uiteindelijk was het op 4 september
uitverkocht. Niet alle deelnemers kwamen uit Amersfoort. Zij
kwamen uit het hele land.
Ik wilde er zijn op het symposium om op deze wijze niet in beleid achter
de feiten aan te lopen. Martha Marie Bugel, Maartenskerk Doorn
Ik woonde graag het symposium bij. We zijn behoorlijk digitaal
actief, maar het echte nadenken (en keuzes maken) staat nog in de
kinderschoenen. Victor Witter, Protestantse Gemeente Breda
Wat een tof initiatief! Ik had de website bekeken, me aangemeld en
zag er enorm naar uit. Zegen toegewenst. Mart-Jan van der Maas,
Directeur Alongsiders Nederland]
Wij gingen met elkaar in gesprek en leerden veel van elkaar.
Het was niet allemaal ‘halleluja’. Mirella Klomp, één van de
hoofdsprekers op het symposium, merkte op dat mensen soms
enigszins beschaamd moesten erkennen dat de kwaliteit van
online kerkdiensten vaak belabberd is. Wat gemeenteleden
thuis ‘aangeboden’ krijgen, is soms echt onder de maat. Het
werd duidelijk dat de mensen die al nooit naar de kerk konden
komen – bijvoorbeeld omdat ze ziek of bedlegerig zijn –het voor
het meevieren van de liturgie soms jarenlang moesten stellen
met een viering zonder beeld en met krakerig geluid. Dat heeft
bij gemeenten de vraag opgeroepen of ze niet al die tijd te veel
waren uitgegaan van wie fit, gezond en mobiel genoeg waren
om naar de kerk te kunnen komen.
Maar er waren ook tal van ‘zegeningen’ van de digitale media.
Ik bedoel; vijftienduizend volgers met een gemiddelde leeftijd 24
jaar; daar was bijna elke kerkgemeenschap jaloers op en Felix
Govers van Move-community legde uit hoe dat werkt. Hij
maakte documentaires over vluchtelingen in Irak en met korte
clips van 20 seconden op Instagram interesseerde hij jongeren
voor de barmhartige Samaritaan. Wat bij het symposium bleek
was dat wij als kerk nog veel moeten leren over digitale media.
Je kunt niet zomaar vormen van de traditionele kerk digitaal
exploiteren. Volgens theoloog/pionier Remmelt Meijer zijn dat
‘gestolde vormen’. Een online kerkdienst is een flauw aftreksel
van een ‘echte dienst’. Maar bijvoorbeeld een wandel-app met
aandacht voor spiritualiteit is iets nieuws, iets dat nieuwe
mensen kan interesseren voor het evangelie.
Zo kunnen wij als kerk via digitale media avonturen beleven,
verbonden zijn, nieuwe activiteiten ontwikkelen. Ooit was
de televisie ‘niet christelijk genoeg’. Nu blijkt dat wij met die
televisie nieuwe groepen kunnen bereiken. We moeten, nee
mogen als kerk mee in de nieuwe wereld. Achterblijven zou
zonde zijn.
Op de site www.digitalefontein.nl kunt u nalezen en nakijken
hoe dat was op 4 september.

Omzien en
vooruitkijken
Deze maand bestaat wijkgemeente De Hoeksteen vijftig jaar. Het
is de jongste van alle elf kerken die we hebben. Voor het eerst mag
ik als voorzitter een praatje houden in mijn eigen wijk. Bovendien
komt het boek uit dat ik met vijftig kerkleden heb gemaakt. Tegelijk
viert Berend Borger zijn zilveren ambtsjubileum. Berend en ik
hebben jarenlang samengewerkt in het dagelijks bestuur van de
classis, de regionale vergadering.
De Hoeksteen wil op 12 september omkijken in dankbaarheid, met
een jubileumdienst, reünie en boek. Er is heel wat om dankbaar
voor te zijn. Maar heel bewust kijkt de kerkenraad ook vóóruit, naar
de kansen die de volgende halve eeuw gaat bieden. Dat geldt ook
voor Berend met zijn minisymposium De kerk ligt op straat, over de
reikwijdte van de kerk buiten de officiële kaders.

door: Gerard Raven

Iedere kerk nieuwsgierig naar
vijfduizend volgers

Een bestuurlijke kijk op de kerk

Veel mensen voelen zich bezwaard als ze nadenken over de
toekomst. De klimaatproblemen stapelen zich op en misschien
naderen we het omslagpunt. De kerk zit nu in de marge van
de maatschappij. Maar ik kreeg van mijn vrouw Ans voor mijn
verjaardag Eenvoudig leven: bijbelstudies over het goede leven, een
boekje van onder anderen onze leden Bert de Leede en Koos van
Noppen. Daaruit spreekt een diep vertrouwen in ons vermogen
om te veranderen, omdat we een bijzondere Bondgenoot hebben
Die ons de weg wijst (Ps. 86:11). Individuele christenen hadden een
belangrijke rol in de afschaffing van de slavernij, de emancipatie
van minderheden en de opvang van vluchtelingen. Ik zie overal
goede initiatieven en je kunt ook zelf veel doen. Ons plein liep bij
stortbuien onder, dus heb ik met enkele buren een Steenbreekplan
gemaakt: klinkers vervangen door een plantsoen, plus mooie
hekken met bloeiers vóór de wirwar van schuttingen. Samen met de
wijkbeheerder kwam het voor elkaar. Overigens bestaat eenvoudiger
leven vooral uit dingen niét meer doen.
Nog zo'n bedreiging: corona lijkt niet meer weg te gaan. Het
afgelopen jaar heb ik studie gemaakt van de pest in Amersfoort. Van
1350 tot 1667 had iedereen wel familie of kennissen te betreuren,
want het was zeer dodelijk en de epidemieën kwamen steeds weer
terug. Het meest triest vind ik dat twee derde van de slachtoffers
kinderen waren; dat had nog niemand ontdekt. Maar ik ben ook
ontroerd door de vele liefdevolle Amersfoorters die de zieken met
gevaar voor eigen leven verpleegden en soms zelfs hun salaris
afstonden. Uiteindelijk kon de pest definitief uitgebannen worden
doordat de landelijke overheid ferme maatregelen nam die ook
werden nageleefd, ondanks ontkenners en saboteurs.
Goed leiderschap zullen ook wij in de toekomst hard nodig hebben.
Dan kunnen we bijvoorbeeld het omslagpunt van het klimaat ten
goede keren. Denk aan het plan om hoogovens te sluiten en om te
vormen tot een groen werk- en woongebied. Misschien gaat het niet
lukken, maar wat geweldig dat er mensen met zoveel visie opstaan.
Anderen wijzen erop dat alle kleine gedragsveranderingen van
individuele mensen bij elkaar al het sociale omslagpunt kunnen
brengen. Dat geldt voor de duurzame samenleving, maar ook
voor kerken. Met nieuwe initiatieven kunnen we daarin het goede
voorbeeld geven. Zoals ik al eens schreef: dát is wat jongeren
aanspreekt.
Gerard Raven is voorzitter van de algemene kerkenraad.
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Stadsdominee

Stadsdominee

Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966
stadsdomineeAmersfoort@gmail.com
Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67
ten name van Stadsdominee PGA
Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk
buitendijk.corrie@gmail.com, 033 465 0118

Een half uur onder de hoge gewelven in de stille kerk, tijd voor je eigen gedachten en gebeden. Vooraf opgeven is niet
nodig. Vanaf vrijdag 3 september inloopspreekuur in de Amersfooortse Zwaan, elke vrijdagmorgen van 10-12 uur.
Iedereen is welkom om even binnen te lopen, voor een praatje, een vraag, een kennismaking.

De zondvloed
Vorig jaar klaagden we over droogte,
maar deze zomer blijft het maar
regenen. Ik ben op weg naar de Sint Joriskerk om mijn dienst te doen bij 'Momentum' op zondagmiddag. Hoosbuien
komen neer, het water gorgelt door de
goten. Gelukkig niet vergelijkbaar met
Limburg, maar het is toch flink nat.
Mijn regenponcho hangt in de schuur
uit te druipen en onder mijn fiets is een
plasje ontstaan. En plotseling denk ik:
een zondvloed is misschien niet eens
zo'n verkeerd idee. Het is heftig, maar,
wie weet, wel doeltreffend om alle
problemen weg te wassen, de wereld
schoon te vegen en opnieuw te kunnen
beginnen. Een verse start, een schone
lei. Want de moed zinkt me soms in de
schoenen. Ik heb het gevoel dat alle
problemen die we de afgelopen eeuwen
zelf veroorzaakt hebben nu op onze
deur kloppen. Of bonken. Of zonder
kloppen binnenkomen. Kolonialisme,
globalisering, kapitalisme gebaseerd
op eeuwige groei – we zijn over grenzen

gegaan. We hebben deze krachten zelf
ontketend, maar hoe krijgen we ze weer
in bedwang? Hoe kunnen we leven met
het oog op nu èn later?
Ik denk aan het klimaatrapport waar
nog eens zwart op wit staat wat we al
50 jaar weten en onderhand ook aan
den lijve ervaren: het klimaat verandert,
het weer wordt extremer en dat gaat
niet vanzelf weer over. Maar de lobby
van Schiphol is sterker dan de Tweede
Kamer. Ik huiver bij de gedachte aan
de duistere toekomst van Afghanistan,
aan het afhankelijke, opgesloten leven
dat vrouwen daar tegemoet gaan. Ik
ben ontzet en verbaasd over het geweld
tegen journalisten, tegen hulpverleners,
artsen en politie. En de haat en het
geweld tegen zwarten, tegen homo's en
gender-neutrale tieners, anders-gelovigen, anders-gekleden, anders-taligen.
De onmacht om een debat te voeren en
naar elkaar te luisteren baart me grote
zorgen. Als wantrouwen groter is dan
de wil tot samenwerking - ach God, hoe
moet het dan verder?

Dus ja, een zondvloed. Hoewel het
woord niets met 'zonde' te maken heeft
zou het er misschien wel een oplossing
voor zijn. En dan hopen dat we daarna,
wijs geworden, minder kortzichtige
keuzes maken.
Helaas, vergeet dat maar. We zullen
echt onze eigen rotzooi moeten opruimen. "Deze belofte doe ik jullie", zei God
tegen Noach en de mensen die bij hem
waren, "ik sluit een verbond met jullie
en je nakomelingen: nooit weer zal alles
wat leeft door het water van een vloed
worden uitgeroeid, nooit weer zal er
een zondvloed komen om de aarde te
vernietigen." (Genesis 9:11) 'Wat moet ik
doen om het eeuwige leven te krijgen?',
vroeg een Schriftgeleerde aan Jezus. En
die antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw kracht en met heel
uw verstand, en uw naaste als uzelf. Doe
dat en u zult leven.’
De zon prikt door de laatste regendruppels heen. De veelkleurige boog in de
wolken vertelt ons dat we het samen
moeten oplossen. God gaat het niet
voor ons doen. Het zal niet meevallen,
maar het is wel eerlijk en het is te doen.

Inloopspreekuur op
vrijdagmorgen
Door corona heeft het inloopspreekuur
in de Kuiperij lang stil gelegen. Ik ga het
per september weer oppakken, maar
dan in de Amersfoortse Zwaan, aan de
keukentafel. Voor geplande afspraken
gebruik ik graag de prachtige ruimte
van de Kuiperij, maar de inloop gaat
naar de Langestraat, want die locatie
ligt toch het allerbeste 'in de loop'. De
kerk is open om in alle rust even te
zitten en wie wil is welkom om met een
vraag, een groet, een tip, een probleem
door te lopen naar de kleine consistorie
achterin de kerk en daar aan te schuiven
aan de keukentafel bij de stadsdominee. Elke vrijdagmorgen van 10 tot 12
uur ben ik aanwezig.
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Amersfoortse Zwaan

Amersfoortse Zwaan: Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort,
amersfoortsezwaan@gmail.com
Koster en kerkverhuur: Melina Böhne, 06 20088265
amersfoortsezwaanverhuur@gmail.com
NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse Zwaan

De kerk is open om binnen te lopen en een kaarsje op te steken: elke zaterdag tussen 12-16, elke zondag tussen 12-15 uur.
Bij bijeenkomsten: toegang vrij, aantal plaatsen i.v.m. coronamaatregelen beperkt.

Agenda
11 en 12 september is de kerk de hele
dag open in het kader van Open Monumentenweekend.
Op zaterdag sluiten we om 16 uur met
een rondetafelgesprek aan bij het
thema van Open Monumentendag
2021: ‘inclusiviteit’. Heb jij je wel eens
buitengesloten gevoeld? Wat kun jij
doen zodat iedereen zich gekend en
gezien voelt? Een open gesprek waarbij
een paar ervaringsdeskundigen een
voorzet geven.
Op zondag 12 september is er de mogelijkheid om het J.H.H. Bätz-orgel te
bekijken. Jeroen Heijungs bespeelt het
orgel om 13, 14.30 en 16 uur. Tussendoor geeft hij uitleg aan liefhebbers en
nieuwsgierigen.
Op 18 september kun je het vakantiegevoel nog even vasthouden. In Muziek
na de Markt spelen Theo-Hans Kuyvenhoven (hobo en althobo) en CeesWillem van Vliet (piano en klavecimbel)
bekende én verrassende werken van
Camille Saint Saens, Fauré, Koechlin,
Poulenc en Brenet en Rameau. Een uur
om de ogen te sluiten en weg te dromen
op de klanken van de typisch Franse
melodieën en akkoorden.
25 september: 16 uur Viering in de
vredesweek.Soms inspireert religie
tot verdraagzaamheid en vrede, maar
soms vergieten mensen in naam van
God bloed en worden ze tegen elkaar
opgezet. In deze vredesweek vragen we
ons af: hoe zit dat toch met religie en
geweld – en ons ?
2 oktober, 16 uur Noorse mythologie in
een kinderboek.
Bette Westera is een veelbekroonde
kinderboekenschrijfster - en 'buurvrouw
van om de hoek' voor de Amersfoortse
Zwaan. Zij schrijft dit jaar het kinderboekenweekgeschenk, dat op 9 oktober
wordt gepresenteerd bij Boekhandel
Veenendaal. Daar zal Bette om 11.00
uur aanwezig zijn om er aan kinderen
uit voor te lezen en het te signeren.
Maar een goed kinderboek heeft ook
volwassenen veel te bieden. Bette heeft
zich voor haar kinderboekenweekge-

schenk laten inspireren door het thema
van de `Kinderboekenweek - Worden
wat je wil - én door de Noorse mythologie. Op 2 oktober vertelt ze u graag meer
over de achtergronden van haar verhaal.
17 oktober is er weer een Kunst Kijk
Route, en maar liefst vier kunstenaars
exposeren in de Lutherse Kerk. Er zal
keramiek, beelden, schilderijen en
textiel te zien zijn. Die avond is er een
bijzondere theatervoorstelling: Nieuw
Utrechts Requiem, levensverhalen op
muziek. Omdat een acteur ook het
verhaal van een van de betrokkenen bij
de Zwaan vertelt komt deze voorstelling
ook hierheen. Mis het niet – het is een
ontroerend en indringend concept.

Open Kerk team
Zaterdag 28 augustus was er een gezellige koffie-met-taart ochtend voor het
Open Kerk team. We moesten iemand
gedag zeggen die niet langer tijd had,
en mochten iemand die voor het eerst
erbij was welkom heten. Verder was er
tijd om elkaar te spreken voor het begin
van het seizoen, iedereen te bedanken
voor de enthousiaste inzet, nieuwe
ontwikkelingen te delen en van elkaar
te leren. Wat een goede sfeer en gezelligheid! We zijn allemaal blij om weer

een nieuw seizoen te mogen starten,
want de gesprekken met de mensen die
binnen lopen zijn zeer de moeite waard.
Gedeeld werd ook het verhaal van
Abraham die gastvrijheid bood aan drie
mannen, die engelen van God bleken te
zijn (Genesis 19). Zo willen ook wij voor
iedereen die binnenkomt gastvrij zijn.
De icoon van Rublev sierde daarom de
bedankkaart.

Samenwerkende
kerken in de
binnenstad
Er zijn wat wisselingen in het team van
binnenstadspastores, de voorgangers
uit de andere binnenstadskerken met
wie we regelmatig (en erg plezierig)
samenwerken. In de Oud-Katholieke
Kerk is Louis Runhaar vertrokken naar
Utrecht en opgevolgd door Rudolf
Scheltinga. Josephine van Pampus
neemt per 1 november afscheid van de
Rooms-Katholieke parochie van Amersfoort, zij gaat naar Zwolle en het is nog
onduidelijk of zij opgevolgd wordt. We
bedanken hen voor alle goede momenten de afgelopen jaren en gaan ervanuit
dat de nieuwe gezichten eveneens zich
zullen inzetten voor gezamenlijk kerkzijn in onze mooie stad. Welkom!
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Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Adventkerk
Kerkdiensten
Op zondagmorgen 12 september beginnen
we aan een nieuw seizoen. De PKN reikt als
thema voor de startzondag aan: Van u is de
toekomst. Uitgangspunt voor de verkondiging is een bede uit het Onze Vader: uw
koninkrijk kome.
Op zondagmorgen 19 september lezen we
het aangrijpende verhaal van het offer van
Isak volgens Genesis 22. Een dramatisch
verhaal dat heel veel vragen oproept maar
ook raakt aan de kern van geloven.
Op zondagavond 26 september is er een
Advent Event. Via de weekbrief hopen we
u nader te informeren over het thema van
deze dienst.

kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031
predikant: Ds. H.S. Mosterd,
predikantadventkerk@gmail.com
scriba: Gert Simons, tel. 06-51441043,
scriba@adventkerk.nl
penningmeester wijkkas: Hanna Bontenbal,
penningmeester@adventkerk.nl,
ING NL59 INGB 0001 6321 47
kopij wijkberichten: Anne Strijker & Felix de Fijter,
drieluik@adventkerk.nl

Giften afgelopen zomer
De afgelopen zomermaanden zijn de volgende giften ontvangen.
Veel dank voor uw betrokkenheid!
€ 50,- ten bate van de Advent Attent Groep
€ 10,“”
“”
€ 25,“”
“”
€ 20,“”
“” (via Gerda Post)
€ 75, ten bate van de diaconie (via ds. Mosterd)
€ 75,- ten bate van de Kerkrentmeesters
€ 200,- ten bate van de diaconie, voor de allerarmsten
€ 5,- ten bate van de diaconie
€ 10,- ten bate van de diaconie
€ 112,- ten bate van kerk, diaconie, Giro 777 (Limburg) en de wijkkas / het pastoraat (elk 25%)

In diensten die hierboven niet genoemd
worden verwelkomen we gastpredikanten.
Hun namen kunt u vinden in het rooster
van de diensten achterin Drieluik en op de
website.
Hendrik Mosterd

Tour d'Advent
Zaterdag 11 september zullen we van 13.30
tot 17.30 uur met zoveel mogelijk mensen
een leuke fietstocht houden, die doorspekt
is met allerlei leuke challenges. Hier wil je
bij zijn! Afsluitend zal er een gezamenlijke

maaltijd bij de kerk zijn.
Aanmelden kan door te mailen naar
tourdadvent@gmail.com. Tot zaterdag!
Nicolien, Annemarie & Rachel

Een duurzaamheidscommissie in de Adventkerk
In de Adventkerk is er sinds begin 2020 een duurzaamheidscommissie actief, om een impuls te
geven aan de ontdekkingstocht hoe we als kerk en gemeenteleden duurzaamheid een centrale
plek kunnen geven in heel ons (gemeente)leven. Wat wil deze commissie bereiken?
Klimaatverandering en de rol die wij
daar als mens in spelen, doet een steeds
dringender appel op ons. We zijn ervan
overtuigd dat we beter kunnen en
moeten zorgdragen voor de schepping
en onze medemensen. Maar hoe maken
we duurzame keuzes? Welk beroep
wordt er op ons als christenen gedaan?
In een aantal brainstormsessies
is een eerste adviesdocument
aan de kerkenraad ontstaan, met
daarin plannen voor de komende
jaren. Speerpunten uit het advies

12

zijn bijvoorbeeld het inbedden van
duurzaamheid in beleid en in de
kerkdiensten, maar ook bewust en
fairtrade inkopen, aandacht voor beheren
van de natuur en het organiseren van
gemeenteavonden zijn aandachtspunten.
Wat voorop staat, is dat zorg voor de
schepping een onvervreemdbaar onderdeel
van een christelijke levensstijl is. Het
thema duurzaamheid omvat dan ook het
hele gemeenteleven; van kerkgebouw,
tot de omgeving van de kerk, tot aan
meer duurzaam denken en doen van elk

individueel gemeentelid.
Samen met elkaar en met de gemeente
hopen we de komende tijd steeds meer
te (her)ontdekken hoe we vanuit geloof
kunnen leven op een duurzame manier.
Plan is om in oktober een eerste themaavond te organiseren. Meer info daar over
volgt.
Heb jij ook ideeën? Wil je bijdragen?
Tips zijn heel welkom via duurzame@
adventkerk.nl.
Namens de commissie, Dianne de Fijter

Kyrië bij code rood
‘De Heer zag dat alle mensen op aarde
slecht waren: alles wat ze uitdachten
was steeds even slecht’, staat er in
Genesis 6:5. Gaat dat over de oertijd of
over onze dagen, vraagt Koos van
Noppen zich af, naar aanleiding van het
nieuw verschenen VN-klimaatrapport
over de staat van de schepping.
De situatie die de onderzoekers beschrijven is zo ernstig dat, zelfs bij een
stevig, jarenlang en wereldwijd klimaatbeleid niet kan worden voorkomen dat
extreme hitte, droogte, overstromingen,
bosbranden en tropische cyclonen zich
vaker zullen gaan voordoen. Met alle
rampzalige gevolgen van dien: onleefbare delen van de wereld, haperende
voedsel- en watervoorziening, gigantische stromen klimaatvluchtelingen, etc.
Eigenlijk schiet een woord als klimaatcrisis tekort, schreef NRC Handelsblad,
het is namelijk geen tijdelijke aberratie:
eerder zijn we in een nieuw tijdperk
beland, met een instabiel leefklimaat.
Wie een indruk wil krijgen van wat ons
te wachten staat, hoeft nauwelijks een
beroep te doen op zijn verbeeldingskracht; de nieuwsmedia bieden nu al
een overvloed aan illustraties.
Kyrie eleison: Ontferm U over ons
‘Code rood voor de mensheid.’ Hoe
zou God daarnaar kijken? Met louter
mededogen? Het zou me niet verba-

zen als het Hem nogmaals berouwde dat
Hij de mens gemaakt had (Genesis 6:6).
Het ‘smartte Hem in zijn hart’, vertaalt de
Statenvertaling. Is zo’n reactie ook vandaag
voorstelbaar, óók als we geloven en belijden
dat God Zich in Jezus Christus definitief
genadig en reddend naar de wereld heeft
toegewend? Hij heeft zijn hart toch verpand
aan wat Hij ooit is begonnen? Ja – maar ook
in die relatie kan het soms zo knetteren dat
ons weinig anders rest dan Kyrie eleison.
Laten we even in herinnering roepen dat het
woord ‘oordeel’ ook in het Nieuwe Testament voorkomt, dus ná Christus.
Scharnierpunt in de geschiedenis
We naderen een scharnierpunt in de
geschiedenis van de mensheid. Wie zal zeggen of we het point of no return nog kunnen
vermijden? Het IPCC-rapport heeft weer een
nieuwe impuls gegeven aan gesprekken over
urgente plannenmakerij – in de politiek,
in de industrie, in de samenleving, in ons
persoonlijk leven.
Als je voortdurend voor ogen houdt dat
wat in het IPCC-rapport ‘wereld’ heet, in de
christelijke geloofsleer ‘schepping’ wordt
genoemd, komt er nog een belangrijk
aspect bij. Wij staan schuldig, collectief en
individueel. Er is geen loket waar je hier even
vergeving voor kunt tappen, om daarna
vrolijk verder te gaan. We zullen er in kerk
en theologie de komende tijd onze handen
vol aan hebben, om te verkennen wat deze
schuld inhoudt, welk berouw dit vraagt en

welke verandering van gezindheid en
welke spiritualiteit daarbij passend is.
Klimaatverandering en levensstijl
hoog op de agenda
Mede om deze redenen werd eerder dit
jaar in een open brief aan de Protestantse Kerk in Nederland betoogd dat
de zorg voor de schepping hoog op
de prioriteitenlijst van de kerk moet
staan. Ik heb nog niet gehoord dat het
moderamen van de synode in spoedzitting bijeen is geweest. Is het denkbaar
dat een komende synodevergadering
gewoon na vaststelling van de notulen
overgaat tot de orde van de dag?
Of, dichter bij huis, is het denkbaar dat
er na deze week een kerkdienst wordt
gehouden, waarin de urgente kwestie
niét op een of andere manier voorbijkomt? Dat de agenda van de eerstkomende kerkenraadsvergadering niét
wordt leeggeveegd om over de impact
van deze zaak te spreken?
Wie dat ‘overtrokken’ noemt, kan misschien nog eens bij zichzelf te rade gaan
welke plaats de Schepper en de schepping in hun geloofsleven heeft.
Een versie van dit artikel verscheen eerder op
theologie.nl
Koos van Noppen is gemeentelid van de
Adventkerk en tevens lid van de
duurzaamheidscommissie.
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Kerkdiensten september
Vanaf de eerste zondag in september
verschuift de aanvangstijd van de kerkdienst
naar 10.30 uur. In afwachting van de verdere
ontwikkelingen van de coronamaatregelen
stellen we de start van de diensten in de
kapel nog even uit. Voorlopig is het plan
om vanaf zondag 3 oktober te starten met
kapeldiensten. We volgen de richtlijnen
van de PKN, dus nog steeds de inmiddels
gebruikelijke maatregelen: afstand houden,
handhygiëne, ventileren en vooraf aanmelden. We hopen uiteraard op versoepeling
van maatregelen, maar moeten dat afwachten. We hopen op uw begrip.
Graag willen we wel het kerkcafé weer gaan
opstarten. In de hal van de kerk en buiten
op het kerkplein zal op een aantal statafels
een kopje koffie of thee te verkrijgen zijn,
zodat we op voldoende afstand elkaar na de
dienst kunnen ontmoeten. We blijven bij
het uitgaan van de dienst, de deur onder het
orgel gebruiken, zodat er voldoende ruimte
voor doorstroming is.
Al ruim anderhalf jaar vieren we het avondmaal zonder gebruik te maken van de beker.
We onderzoeken voor de komende zonda-

gen de mogelijkheid van indopen en het
gebruik van kleine drinkbekertjes. U wordt
hier nog nader over geïnformeerd.
Tenslotte, we missen ze al zolang, de kinderen op het kleed. We maken een nieuwe
start, met elke zondag aandacht voor de kinderen. Dat kan zijn in de vorm van kindernevendienst, of een kinderviering met ‘godly
play’in de kapel of een ouder-kind viering.
Op moment van schrijven zijn we bezig met
de planning.
Zondag 5 september, 15e na Pinksteren
Dienst van Schrift en Gebed. Lezing Johannes 7,1-24.
Zondag 12 september, 16e na Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel. Lezing Johannes
7, 25-31
Zondag 19 september, 17e na Pinksteren
Dienst van Schrift en Gebed. Lezing Johannes 7,32-39. Gastvoorganger is ds. Paul van
der Harst uit Amersfoort.
Zondag 26 september, 18e na Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel. Lezing Johannes
7,40-52. Aansluitend Meet & Greet, zie info
elders.

kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917
beheerders: Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders,
beheerder@bergkerk.nl
predikant: ds. J. van Baardwijk, tel. 06-83951074
(te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en
18.00-18.30 uur), predikant@bergkerk.nl
pastoraal meldpunt: mw. I. van ‘t Eind, tel. 06-19945139
(op werkdagen van 18.00-19.00 uur)
scribaat: mw. M. Beuckens-Vries en mw. S.J van de Minkelis,
scribaat@bergkerk.nl penningmeester: dhr. B. de Vries,
penningmeester@bergkerk.nl, NL22 INGB 0000 5259 46
diakonie: NL77 INGB 0004 9582 44 internet: www.bergkerk.nl
Autodienst: dhr. W.A. Koop, autodienst@bergkerk.nl,
tel. 06 41123253

Zondag 3 oktober, 19e na Pinksteren
Om 9.30 uur dienst van Schrift en Tafel in
de kapel, om 10.30 uur dienst van Schrift en
Gebed in de kerkzaal. Lezing Johannes 8,1-11.
Onder voorbehoud van de ontwikkelingen
van coronamaatregelen starten we met de
kapeldiensten.

Avondgebed
Woensdagavond 1 september is na de
zomerbreak het wekelijkse woensdagavondgebed in de kapel van de Bergkerk weer
begonnen. Even voor half acht luidt de klok,
in de kapel staan de stoelen in een kring op
voldoende afstand van elkaar. Er is ruimte
voor max. 15 mensen. We zingen en bidden
een psalm en er is een korte lezing volgens
het dagelijks leesrooster van de oecume-

Juke Hudig: De innerlijke reis van Jonah
Tentoonstelling in de Bergkerk van september t/m november 2021
Te bezichtigen op zondag na de dienst (11.30u) of op afspraak (033-4617917)

In de maanden september t/m november
worden in de Bergkerk pastels van Juke
Hudig tentoongesteld. Het gaat hierbij
om de serie die zij maakte n.a.v. het
verhaal van Jonah.
Het bijbelboek Jonah is een van de
kortste verhalen uit het Oude Testament;
het oogt eenvoudig, maar blijkt
complex en mysterieus. Jonah gaat een
inwijdingsweg. Hij wordt geroepen,
maar loopt er voor weg. Opgeslokt door
een grote vis, wordt hij in de diepste
duisternis opnieuw geroepen door God.
‘Sta op en ga naar Nineveh.’ Jonah gaat
op weg, verlost de stad en, nadat hij alles
heeft geofferd, wordt hij herboren als
volledig nieuw mens.
In 55 pastels tekende Juke Hudig de
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‘zoektocht van de ziel’; vurig en verstild.
Pastel is hét medium waarin Juke
zich uitdrukt. Zij tekent er ’s zomers
de indrukken van de natuur mee en
’s winters haar visioenen. De laatste
zijn visualiseringen van innerlijke
beelden, van het spirituele, de diepere
onzichtbare werkelijkheid. Sinds 1994
werkt zij veel naar teksten, zoals in
2015/ 16 naar Jonah. De Jonah pastels
zijn uitgegeven in een boek, waarbij
godsdienstfilosoof Daniël van Egmond
een uitgebreide beschouwing schreef.
Ook zijn ze te koop, 950 euro, ingelijst
met museumglas of als kaart.
Verdere informatie: www.jukehudig.nl.
Op donderdag 28 oktober houdt
Juke een lezing over Jonah.
Verdere informatie volgt nog.

nische gemeenschap in Taizé. Er is stilte
om te overdenken en er worden voorbeden
gezegd. Er klinken namen van zieken uit
onze gemeenschap. Een intiem moment. Na
de zegenbede gaan we in stilte en tot rust
gekomen uiteen en vervolgen onze weg. U
bent hartelijk welkom in de kapel voor de
vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur.

in de hal van de kerk. Nieuwe leden van het
afgelopen jaar die bij ons bekend zijn – door
verhuizing en/of overschrijving - ontvangen
een persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit
lezen en zich in de categorie nieuwe leden/
belangstellenden herkennen, weet u van
harte welkom.

Jammer
Bezinningsdag kerkenraad
Zaterdag 11 september heeft de kerkenraad
een bezinningsdag. Hoe zijn we de afgelopen corona periode doorgekomen? Wat
heeft het voor ons betekent? Hoe staan we
ervoor? Hoe gaan we verder? We bespreken
de vragen van de ‘vitaliteitsscan’ die ons
door de PGA zijn voorgelegd. Hoe kijken
we naar de komende jaren? Inventariseren
van aanvullingen en aanpassingen van het
beleidsplan. We hopen op een inspirerende
dag.

Informatiebijeenkomst nieuwe
leden en belangstellenden
Zondag 10 oktober na de dienst van 10.30
uur is er een informatie- en kennismakingbijeenkomst voor nieuwe leden van de
Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en
op zoek zijn naar een verbinding met een
kerkelijke gemeente. Na een korte kennismaking volgt er informatie over de Bergkerk
en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook op andere zondagen kunt u voor en
na de dienst terecht bij de Informatietafel

Na de dienst van zondag 26 september
weer een 'Meet & Greet' aansluitend aan
de kerkdienst, van 11.30-13.15 uur.
Een programma voor jong en oud
om elkaar te ontmoeten. Van harte
uitgenodigd.
Thema is: ‘Welkom terug’. Er is een
proeverij van ontmoetingen.
- Godly play in de Kapel
- De tuincommissie - de plannen met de
tuin en fundraising - locatie tuin
- De kerkenraad krijgt input, welke
gouden tip geef jij de kerkenraad mee?
- Pastoraat & diaconaat - verkopen
en schrijven van kaarten voor
gemeenteleden
- Chillen met de tieners op de bank - op
het podium in de kerk
- Kerkrentmeesters en hun verhaal
- De Bergkerk ‘online’ - verbinding met
hen die thuis zitten (vanuit Bergkerk
online)
- Voor kleine kinderen is er video en/of
spelletjes

Soms is één woordje voldoende om het kostbare van een ontmoeting weer te geven. ‘Na
een lange Corona pauze was ik vorige week
weer even bij haar op bezoek’, zo schrijft een
van onze contactpersonen. De vrouw die
ze al langere tijd bezoekt is dementerend,
maar door de beperkende maatregelen is
bezoek niet mogelijk geweest en dat is te
merken. Ze schrijft: “Deze keer herkende zij
mij niet meer en gaf ook geen reactie. Ik ben
met haar naar haar kamer gereden en heb
daar een poos met haar gezeten. Ze gaf geen
enkel teken en zat met een gezicht zonder
uitdrukking bij mij.
Wel keek zij mij steeds even aan. Toen ik
haar weer terug bracht naar de huiskamer
en zei dat ik weer wegging kreeg ik als
reactie, ‘jammer!’. Ik was geëmotioneerd
en ontroerd, ik beloofde snel weer terug te
komen.”
Een ontroerende, voluit pastorale ontmoeting. Zonder woorden is even contact
gemaakt. Ik moet denken aan het mooie
gedicht ‘Ziekenbezoek’ van Judith Herzberg.

- En natuurlijk de gelegenheid om met
elkaar bij te kletsen op verschillende zitjes
- en - het is inmiddels al een kleine traditie natuurlijk een ijscokar op het kerkplein
Er wordt gezorgd voor een hapje en een

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen
bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.
Uit: Beemdgras (1968) van Judith Herzberg
(1934)

Onderweg
‘Het was wel even wennen’, zo hoorde ik een
voetbalsuporter zeggen bij de start van de
competitie. Al die mensen zo dicht op elkaar,
hij was het ontwend. Maar - zo vervolgde
hij - ‘na een paar biertjes, zongen wij weer
onze liederen’, en hij had genoten. Ik merk
aan mijzelf dat het in de kerk ook weer even
wennen is. We mogen gelukkig weer samen
zingen, maar het moet even op gang komen,
mijn zangstem was lang niet gebruikt. Je
realiseert je weer hoe belangrijk het is om te
blijven zingen. Naast alle zorgen die ik heb,
als ik al die volle voetbalstadions zie - als dit
maar goed gaat … - voel ik ook sympathie
‘wij zongen weer onze liederen’. Iets van die
vreugde wens ik ook onszelf toe, we kunnen
weer naar de kerk, we mogen weer zingen.
Natuurlijk met de nodige voorzichtigheid
en zorg ‘hoe zal het komend najaar gaan?’,
maar toch ‘we mogen weer’. Laten we de
lofzang gaande houden. We hopen elkaar
op zondag weer te ontmoeten.
Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk

drankje en een speels programma.
Reserveer de datum alvast in uw
agenda. Opgeven via scribaat@
bergkerk.nl ovv. ‘Meet & Greet’.
Voor meer informatie: Anne Weiland,
Jacomijn van der Kooij of Dik Sanders.
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De Bron
Bij de diensten

De Bron

Ds. Borger is op 8 september 25 jaar
werkzaam als predikant. In de dienst van
12 september willen we daar aandacht aan
schenken. Ds. v.d. Zwan is de voorganger.
Startzondag: Zondag 19 september staat
in het teken van de start van het nieuwe
seizoen. ‘Van U is de toekomst’ zetten we
boven deze dag, boven dit nieuwe seizoen.
Informatie over de nadere invulling - kerkdienst, ontmoeting, maaltijd coronaproof
- komt via de nieuwsbrief en de website. De

Op zondag 3 oktober is ds. van der Zwan de

voorganger. Het is Israëlzondag. Om weer
nadrukkelijk te beseffen dat wij als nietjoden erbij mochten komen, bij het verbond
dat God met het volk Israël sloot. Bij de
wegwijzers die God geeft en de belofte van
toekomst, heil voor alle volken in Zijn Naam.

kwam terug. Uiteraard hopen we dat er
gaandeweg weer meer kan. Hoe het kerkelijk leven er ten gevolge van de coronacrisis
uit gaat zien, is de vraag.

In de brief die de kerkenraad in augustus
naar alle adressen stuurde, schreven we daar
ook weer over. We weten het niet, zetten wel
in vertrouwen volgende stappen.

Zondag 26 september is een dienst van
Schrift en tafel. Ds. Borger gaat voor. We
lezen uit het Johannesevangelie hoofdstuk
7:40-52.

Kerk in zomertijd
Het bijzondere seizoen 2020-2021 kon wel
worden afgesloten met een mooie kerkdienst waarin kinderen en jongeren zich
lieten horen en zien. Aansluitend was er een
fototocht en lekker eten op het plein.
In de vakantieweken organiseerden Elly
Boon, Lenie Schoonderbeek en Hennie
Wulfers weer drie bijeenkomsten “om elkaar
te ontmoeten”. Bij de koffie kwamen weer
mooie gesprekken op gang.
Op 22 augustus waren we weer welkom voor
een high tea bij Henk en Jantien van Ieperen.
Genieten van elkaars baksels en gerechten.
Eens even praten met iemand die je anders
niet zo gauw spreekt. Ervaringen delen over
corona, vakantie, werk en kerk. Er gebeurt
van alles op zo’n zondagmiddag!
De kerkdiensten gingen ‘gewoon’ door, met
vertrouwde gezichten en verrassende, voor
ons nieuwe voorgangers. De samenzang
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12+-groep is er al mee bezig geweest tijdens
hun korte kamp op 4-5 september. ‘Toekomstmuziek’ was daar de uitwerking van
dit thema. Toekomstmuziek klonk daar al en
zal vandaag ook klinken!

kerk: De Bron, Vogelplein 1, tel. 4728167
koster en beheer/verhuur: Mw. M. de Koning-Timmer,
tel. 4759941, koster@debronamersfoort.nl
predikant: ds. R.G. van der Zwan, Australiëring 15,
3823 XK, tel. 4755158, rgvanderzwan@kpnmail.nl
(maandag, dinsdag en vrijdag) en ds. B. Borger (parttime),
Van Randwijcklaan 181, 3815 MS, tel. 4799080,
b2.borger@planet.nl scriba: scriba@debronamersfoort.nl
wijkkas: NL05 INGB 0005 0407 29 tnv De Bron
autodienst: G. Doornekamp, tel. 4720729 en
H.J. Verbaan, tel. 4723682
kopij wijkberichten: naar de predikanten
internet: www.debronamersfoort.nl

High Tea 2021

Slotdag 2021

Ter gedachtenis
Dirk Wulfert Zevenboom
Op 31 juli overleed in het Meander Medisch
Centrum Dirk Wulfert Zevenboom. Hij is 81
jaar geworden. Op de avond voor zijn overlijden had hij nog intensief gesproken met
zijn zoon en dochter en Akke, zijn vroegere
vrouw, waar hij tien jaar geleden van was gescheiden. Zij is altijd van betekenis voor hem
gebleven, ook in zijn laatste weken toen hij
ziek werd en moest worden opgenomen. In
het laatste gesprek zei hij op een gegeven

ogenblik “ik ga naar huis”. Toen is hij gaan
slapen omdat hij zich veilig en geborgen
wist bij God, zijn Hemelse vader. Dick Zevenboom was een onderwijsman, een meester
die prachtige verhalen kon vertellen. Ook op
de jeugdkampen van de kerk hingen jong en
oud aan zijn lippen als hij begon te vertellen.
Kerkelijk is hij actief geweest als ouderling
en de laatste jaren was hij contactpersoon
in onze wijkgemeente. Uitgangspunt in de
afscheidsdienst was Psalm 121, een tekst die
ook gelezen is toen hij en Akke trouwden. In

de dienst luisterden we naar muziek uit de
rijke collectie van Dick. Ook het Largo van
Händel klonk. Het is muziek uit een opera
met een tekst over een boom. “Nooit was de
schaduw van deze boom mij meer lief dan
nu”, zo eindigt dat lied.
Wij gedenken Dirk Wulfert Zevenboom, als
een liefdevol mens, geborgen in Gods licht
en liefde, wonend in een vertrouwd en veilig
huis, waar hij mag rusten in de schaduw
Gods.
(B.B)

Ds. Berend Borger 25 jaar predikant
We spraken met hem en legden tien vragen voor:
Je was midden 30 toen je predikant werd;
wat heb je daarvoor gedaan?
Mijn arbeidzame leven begon als
adviseur voor het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk in Groningen. Daarna ben ik
werkzaam geweest als godsdienstleraar
op diversie middelbare scholen en het
middelbaar beroepsonderwijs.
Wat was voor jou de aanleiding / reden om
theologie te gaan studeren?
Gaandeweg mijn werk als jeugd- en jongerenadviseur merkte ik dat ik te weinig
theologische kennis had. Die wilde ik
verdiepen via de theologiestudie.
Waar ging je eindscriptie (nu masterthesis)
over?
Over een vergelijking tussen twee methoden van medisch-ethisch oordelen.
Kort gezegd: naast de ‘standaard’- methode die werkt met universele principes
kwam toen ook de narratieve methode
op. Deze methode kiest niet bij voorbaat
universele principes om te bepalen of
een medische handeling ethisch goed
is, maar gaat uit van het (levens)verhaal
van de patiënt. Ik studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn hoofdvak
ethiek deed ik bij prof. Ruurd Veldhuis en
mijn bijvak, kerkgeschiedenis, bij prof.
Hans Roldanus.
Waar heb je als predikant gewerkt?
In Ten Post. Dat ligt aan de weg van
Groningen naar Delfzijl. Een kleine
gemeente in een dorp met nog twee
andere gereformeerde kerkgenootschappen en een Hervormde gemeente.
Daarna zijn we via het Zendingshuis in
Oegstgeest waar we in opleiding zijn
geweest voor het werken in de zending,
naar Kameroen verhuisd waar ik docent
werd op een theologisch instituut. Wat
ik toen ik afstudeerde nog niet wist, was

dat zowel prof. Veldhuis als prof. Roldanus
mijn voorgangers zijn geweest in Kameroen.
Zij hebben ook op hetzelfde theologisch
instituut gewerkt.
Wat zijn voor jou de meest opvallende veranderingen in de kerk in de afgelopen 25 jaar?
Mondigheid van gemeenteleden, wat aan
de ene kant een zegen, maar aan de andere
kant soms ook knap lastig kan zijn. De kerk
is geen bedrijf, maar in de ogen van sommigen is dat het wel geworden en wordt de
kerk dan ook bedrijfsmatig bestuurd. Ik kom
dat vooral tegen in het classicaal college
voor de visitatie waar veel problemen tussen
predikanten en kerkenraden terug te voeren
zijn op dit punt.
Waar gaan je ogen van fonkelen in je werk en
waar zucht je nog maar eens diep?
De ontmoeting met mensen doet mijn hart
ophalen, oftewel in het pastoraat, als er
crisis is, dan ontstaan vaak de gesprekken
over thema’s die er echt toe doen. Dat vind ik
mooi. Ik bedank mensen dan ook voor hun
openheid.
Ik zucht nog maar eens diep als er in
‘Utrecht’ weer eens iets bedacht voor ons.
Soms komen er antwoorden op dingen die
voor ons helemaal geen vraag zijn.
Het is bekend dat je muzikaal bent en muziek en
zang in de kerk een belangrijke plaats toekent.
Wil je hier iets over kwijt?
Zingen is als ademhalen: niemand kan er
zonder, ook zij niet die zeggen dat ze niet
kunnen zingen. Ik vind het wel eens jammer
dat er bij een afscheidsdienst niet of nauwelijks gezongen wordt. Juist in zo’n verdrietige
situatie kan het samen zingen je uittillen
boven het verdriet. Maar er heerst meer en
meer zang-schaamte, is mijn indruk.

Lukt het om je vrije dag te houden? Wat doe
je ter ontspanning?
Ik heb een parttime aanstelling met
twee vrije dagen. Dat vind ik fijn, want
dan kan ik flexibel mijn uren voor de
kerk inzetten. Als ik niet voor de kerk
bezig ben dan doe ik iets in de tuin, lees
een boek, bezoek een museum of kijk
met veel plezier naar Engelse crimiseries.
Welke uitdagingen zie je voor de gemeenten die je nu dient?
De uitdaging voor beide gemeenten is
wat mij betreft om de vierplekken open
te houden: of en hoe dat kerkordelijk
moet en mag, vind ik dan niet interessant.
Voor welke stip op de horizon loop je warm?
Die stip is de katholiciteit van de kerk.
Daar bedoel ik mee dat we eindelijk
eens moeten ophouden met het
profileren van onszelf, want dat wordt
vaak het afzetten van onszelf tegen een
ander. Laten we beseffen dat wij samen
de kerk zijn. Waar we dat niet willen
daar leven we als wijkgemeenten
geamputeerd.
Van harte wensen we hem een goede
voortzetting in zijn ambtswerk en zijn
leven, tot zegen voor wie hij daarin mag
ontmoeten en mag dienen met zijn
gaven van hoofd en hart!
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De Brug

De Brug
Bij de diensten

Cornelis Willem Berrevoets

Met veel gemengde gevoelens beginnen
we weer aan een nieuw kerkelijk seizoen.
Wat zal de toekomst ons brengen? Hoop
en vrees hebben elkaar in de afgelopen tijd
afgewisseld en als we naar voren kijken is
het niet veel anders. De vrees moeten we
niet overschreeuwen. We komen gehavend
uit de periode die achter ons ligt en we gaan
gehavend verder. De hoop mogen we echter
niet laten varen. God is met ons, ook in
onzekere tijden. Christus is de Heer van het
leven en ook van ons als kerkgemeenschap.
En tekenen van hoop zijn er ook. Er wordt
weer gezongen in onze kerken. Langzaam
maar zeker vult de kerkruimte zich weer met
mensen. En zo gaan we toch met frisse moed
de maand september in, en beginnen aan
een nieuw seizoen.
In de komende tijd zal ik het boek Genesis
als leidraad nemen. Zover ik het nu kan zien
zal op 5 september Genesis 1 gelezen worden: het begin, de schepping, en de mens
om zijn en haar plaats in deze schepping
in te nemen. In tijden van een bedreigde
ecologische systemen een aangelegen
hoofdstuk. Op 12 september begroeten we
een van onze vaste gastvoorgangers, ds.
Marianne de Hoog. Op zondag 19 september vindt de start van het kerkelijk seizoen
plaats. In de Nieuwsbrief komt daar nog
de nodige informatie over. Dan zal ook een
flyer beschikbaar komen met een overzicht
van de geplande activiteiten. Ik lees dan uit
Genesis 9, waar God een nieuw begin maakt
met de wereld, na de zondvloed.
Op zondag 26 september vieren we het heilig Avondmaal. De dag ervoor, op zaterdag,
is er eveneens een viering (zie hieronder). Op
deze zondag lees ik Genesis 2, het zogeheten
tweede scheppingsverhaal, met daarin een
prominente plaats voor de boom van het
leven en het fascinerende verhaal van de
schepping van Eva uit de zijde van Adam.

Op 18 juli overleed Cor Berrevoets in de
leeftijd van 96 jaar. Met zijn heengaan verliezen wij een man die vanaf het begin hecht
verbonden is geweest met de geschiedenis
van de Brug. Afkomstig uit Zeeland (dat
bleef altijd hoorbaar) is hij samen met zijn
vrouw bij de Brug aangeland en heeft zich
daar als eerste beheerder zeer verdienstelijk
gemaakt. Maar Cor was zeker in die jaren
alles: naast beheerder ook organisator van
bijeenkomsten en zo nodig voorganger
en verder de ziel van talloze activiteiten.
Gevormd in de jaren van de eerste predikant,
Loggers, was Cor voor alles getuige van
het geloof in zijn Heer en Heiland, Jezus
Christus. Geïnspireerd door dat geloof heeft
hij zich met volle overtuiging gegeven aan
de kerk. Tot op hoge leeftijd leefde en deed
hij mee. Ik herinner hem van zijn soms
snedige opmerkingen, zijn humor en zijn
ontvankelijkheid. Jarenlang verzorgde hij
een veertigdagen-kalender, die met veel
plak en knipwerk tot stand kwam. Daarin
kwam zijn liefde voor de grote Bruggenbouwer, Christus, in tot uiting. De laatste jaren
van zijn leven bracht Cor door in Nijenstede.
Daar heeft hij ook de laatste adem uitgeblazen. Het spreekt vanzelf dat Cor ‘vanuit de
Brug’ is begraven. In de dienst stond de tekst
‘ikzelf leef niet meer maar Christus leeft in
mij’ centraal. De Brug verliest met Cor niet
alleen een stuk geheugen, maar voor alles
een gedreven mens, een levend lidmaat van
de gemeente van Christus.
Ds. Arjan Plaisier

Viering van het heilig
Avondmaal
Op de laatste zaterdag van de maand, 25
september, is er weer een viering van het
heilig Avondmaal. Het is een geconcentreerde viering van 16.00 tot 16.30 uur, die
openstaat voor iedereen. Nu kerkgang op
zondag waarschijnlijk nog niet voor iedereen mogelijk is, en de viering op zondag
niet door iedereen bijgewoond kan worden,
is het fijn dat deze viering de mogelijkheid
biedt om in brood en wijn het lichaam en
het bloed van Christus te mogen ontvangen.
Van harte welkom.
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Agnes Thesing-Poot
Een aantal weken na Cor Berrevoets overleed
een andere oudgediende van de Brug:
Agnes Thesing. Zij blies op 18 augustus de
laatste adem uit, in de leeftijd van 87 jaar.
Ook zij heeft zich al vroeg in de geschiedenis van de Brug ingezet voor het welzijn
van de gemeente. Samen met Cor en Krima
Berrevoets en haar man Frans beheerde zij
het kerkgebouw en zorgde ervoor dat het
schoon was en bleef. Voor Agnes betekende
de Brug zoveel als een tweede huis, en
daarbij ging het haar nadrukkelijk ook om
de mensen van de Brug. Zo is zij diaken
geweest en heeft zij jarenlang het werk van
de HVD gedaan en in dat kader met veel
mensen meegeleefd. En niet te vergeten: zij
was een gedreven lid van het Brugkoor, was
hoewel ze aangaf van cijfers weinig verstand
te hebbe toch met overtuiging penningmeester, en vond in de woorden van het
lied de taal van haar geloof. Verdriet is haar

Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109
(open ma t/m do 9.00-11.00 uur)
Predikant: Ds. Arjan Plaisier, ajplaisier@brugkerk.eu,
tel. 4758181. Verhuur De Brug: verhuur@brugkerk.eu
Pastoraat: pastoraat@brugkerk.eu
Scriba: scribaat@brugkerk.eu
Wijkkas: NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v. wijkgemeente
De Brug Diaconie: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v.
Ledenadministratie: woemor 9-11 uur in De Brug of:
administratie@brugkerk.eu
Kerkbalans: kerkbalans@brugkerk.eu
Autodienst: autodienst@brugkerk.eu
Voor overige adressen kunt u terecht op de website
van de Brug: www.brugkerk.eu

niet gespaard gebleven, vooral het verlies
van haar dochter Linda is een schroeivlek in
haar hart geweest. Door de afname van haar
mobiliteit, maar vooral door de coronatijd,
heeft Agnes de kerk enorm gemist. Gelukkig was er nog de telefoon waardoor zij in
contact bleef met velen. Op 24 augustus
hebben we afscheid van haar genomen in
een dienst vanuit de Brug. Daar zongen we
en luisterend naar liederen die haar dierbaar
waren en hoorden de woorden van Psalm 23.
Wij zullen Agnes missen.
Ds. Arjan Plaisier

Adrianus Janknegt
Op 26 juli 2021 overleed Aad Janknegt op
de leeftijd van 92 jaar. Aad was een rasWestlander, geboren in Naaldwijk op 28
november 1928. In 1942 wilde zijn oom Paul
hem als opvolger op de boerderij in Wateringen. Daartoe ging hij naar de landbouwwinterschool in Gouda. Daar ontmoette hij zijn
echtgenote. Ze trouwden in 1954 en deelden
sindsdien hun leven. Drie zoons werden
hen gegeven; Henk, Gert-Jan en Arjan. Met
hun partners, kinderen en kleinkinderen
was er een hechte band. Aad was innovatief,
constructief en rechtvaardig, ook voor de
vele stagiaires die hij op zijn bedrijf ontving.
In 1993 werd de boerderij onteigend en
verhuisden hij en zijn vrouw naar Hooglanderveen, tot ze ook daar onteigend werden
en een thuis vonden in Hoevelaken. Aad
werd gedoopt in Naaldwijk, deed belijdenis in Wateringen en bleef zijn hele leven
trouw lid van de hervormde gemeente, ook
in de Brug. Daarvanuit hebben we hem dan
ook begraven op 31 juli. Centraal mochten
we psalm 23 stellen, een lied dat hem zijn
hele leven begeleidde. Thema was ons
wonen, dat mag uitlopen op wonen in het
Vaderhuis van God: ‘ik zal in het huis van
de HEER verblijven tot in lengte van dagen’.
Met dankbaarheid nemen we afscheid van
deze kostbare mens, echtgenoot, vader
en grootvader. Moge de Here God ook zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen troosten
en leiden.
Ds. Wim van der Hoeven

Everdina Jeanette Wilhelmina
Antonia Schouten-van Straten
Op 13 augustus 2021 overleed onze zuster
op de leeftijd van 95 jaar. Haar vader had
lang gewerkt bij burgemeester Barchman
Wuijtiers en toen hij haar na haar geboorte
moest aangeven was deze net overleden.
Dus gaf hij haar naast de naam Everdina de
drie voornamen van de burgemeester en
daar was ze trots op! Ze was een geboren
Amersfoortse. Ze ontmoette haar man
Dick op de sociëteit van de dienstplichtige
soldaten in de kazerne aan de Leusderweg.
Met hem vond ze een huis in Amersfoort.
Ze kregen een zoon (Dick) en een dochter
(Arna). Toen ze verhuisden naar de sterflat

achter de Brug vonden ze daar hun geestelijk thuis. Geloof was een drijvende kracht in
haar leven. En van daaruit zocht ze contact
met de mensen om haar heen, bijvoorbeeld
met de dochters van haar vriendin Gerrie de
Weijer, toen die overleed. Ze was een tweede
moeder voor hen. We lazen in de afscheidsdienst psalm 121 en vonden rust in de wetenschap dat God je leven wil bewaren. Mooi
dat we het samenzijn op Rusthof mochten
besluiten met ‘U zij de glorie’. Moge de Here
God de kinderen en de kleinkinderen Lara en
Jaimy sterken en troosten.
Ds. Wim van der Hoeven

Huwelijksjubileum
Op 17 september 2021 hopen de heer H.
Knul en mevrouw R.H. Knul-van den Hoek,
Geallieerdenstraat 97, 3815 NM Amersfoort
50 jaar getrouwd te zijn. We wensen dit
bruidspaar een vreugdevolle dag en Gods
zegen en nabijheid op hun verdere levenspad.

Giften
In de afgelopen maanden is via ds. W. van
der Hoeven 2 giften ontvangen van elk
€ 50,- van fam T. en van Z.
Via het ouderenpastoraat is een gift van
€ 20,- ontvangen van mevr. v. R.
Heel hartelijk dank voor deze giften.

De kerk is open
Vanaf 30 augustus is de kerk elke dag open van 12.00-13.00. Loop gerust naar binnen om in de kerk de stilte van de
kapel te vinden. Om te bidden, om te luisteren, om een kaarsje aan te steken, of te mediteren. Er is ook altijd iemand
in de ontmoetingsruimte om aan te spreken. Zelf ben ik er in de regel op elke woensdag en vrijdag en op andere
dagen zijn er andere gemeenteleden beschikbaar.

Vrijdagavond
Vanaf 3 september is er elke vrijdagavond een kort moment om samen de week af te sluiten. Van 19.00 tot 19.10 is er
een vesper. Wie dat wil kan daarna in de kerk blijven, misschien om even de kapel in te lopen of gewoon om stil te
zijn op de plaats. En natuurlijk is er altijd de gelegenheid om elkaar nader te spreken in de ontmoetingsruimte.
Ik zou zeggen: proef het ook eens. Het is echt niet voor een klein kringetje ingewijden maar voor iedereen.
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kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898
coördinator beheer: S. Woldendorp, tel. 06 24340984
predikant: ds. M.E.J. (Marieke) den Braber, Leibeek 2,
3772 SZ Barneveld, tel. 06-27152946,
predikant@hoeksteenamersfoort.nl
(maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagmorgen)
scriba: scriba@hoeksteenamersfoort.nl
penningmeester: H. van de Kamp, Binckesstraat 118, 3814 TW
bankrekening: NL18 ABNA 0553 2171 35
internet: www.hoeksteenamersfoort.nl

De Hoeksteen
Van onze nieuwe Kerkenraadsvoorzitter

Verbinding
Vijftig Hoeksteners over vijftig jaar
De Hoeksteen
Hoe is deze protestantse wijkgemeente in AmersfoortSchothorst ontstaan en hoe werden de kinderziekten
overwonnen? Waar is gekerkt vóórdat het eigen gebouw
verrees? En hoe verliep de prijsvraag voor de nieuwe
naam De Hoeksteen?
Predikanten en kerkenraadsleden kijken terug en
vooruit, maar ook jeugdwerkers, zangers en leden van
commissies, kringen, sozen. Vrijwel alle activiteiten van
de wijk komen aan bod in de woorden van betrokken
leden, die er passende foto’s bij kozen. Ze zijn
aangevuld met bijdragen van negen Hoeksteners
van 10 tot 90 jaar.

50 JAAR DE HOEKSTEEN 1971–2021

Het jubileumboek van De Hoeksteen wordt
gepresenteerd tijdens de feestelijke dienst
van 12 september a.s.. Wie het nog niet heeft
besteld kan dat doen door €15 over te maken
op NL05 TRIO 0786 8292 22 tnv Gerard
Raven. Het boek kan na de dienst worden
afgehaald en is dan ook te koop. Voor verder
contact: gerardraven@gmail.com.

Al mijn leven lang ga ik met God en zijn
gemeente, maar dat maakt mij helaas
nog geen heilige. Samen met mijn vrouw
en kinderen hebben wij lange tijd in een
evangelische gemeente vertoefd, maar
sinds een paar jaar kom ik in De Hoeksteen.
Ik houd ervan om oude liederen te zingen,
niet zozeer de psalmen, maar wel de oude
gezangen en liederen uit Taizé. Ik heb niet
echt een levensmotto, maar ik mag graag
zeggen dat men elkaar over en weer elkaars
gebreken moet gunnen. Niemand is perfect,
we zijn allemaal raar en op onderdelen onhandelbaar. Ik kijk graag naar de dingen die
goed gaan en waar we blij van worden.
Tjeerd Grünbauer

VERBINDING

De Hoeksteen

Mijn naam is Tjeerd Grünbauer, geboren en
getogen in de Betuwe in 1972. Vanaf 2002
woon ik met vrouw Marieke en drie dochters
(nu nog maar twee: de oudste is uitgevlogen) in Schothorst. In het dagelijks leven
ben ik advocaat. Ik houd mij bezig met de
interactie tussen burger en overheid. Mijn
natuurlijke vijanden zijn daarom de

colleges van burgemeester en wethouders,
Gedeputeerde Staten, ministeries en allerlei
instanties. Ik probeer mijn cliënten door het
oerwoud van bureaucratie en regelgeving
heen te loodsen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om in de
tuin te scharrelen (het liefst in de zon), ik ga
graag zeilen in Friesland en ik speel af en
toe op orgels, bij hoge uitzondering ook wel
eens tijdens een kerkdienst. Ook maak ik
graag verre reizen (meestal in mijn eentje).
Als gevolg van een half jaartje wonen in
Frankrijk tijdens mijn studie ben ik francofiel geworden. Mensen zeggen vaak over
mij dat ik de dingen op een mooie manier
kan zeggen. Het zou ook wat zijn! Als ik als
advocaat niet makkelijk zou formuleren
wordt het wel een erg moeilijk vak. Maar het
is waar dat ik het leuk vind om met woorden
en talen te spelen.

VERBINDING
VERB
BIND
DING
50 JAAR
DE HOEKSTEEN
1971–2021

Boitenboek
projecten

De Hoeksteenvitaal
Onder leiding van kerkelijk adviseur en
gemeentebegeleider Bernard Vosselman is
de werkgroep Hoeksteenvitaal in de zomermaanden bezig geweest met waarderende
gemeenteopbouw.
Bij de bijeenkomsten werd gesproken over
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ons 'verlangen' en de betekenis van ons
geloof. De werkgroep werd geïnspireerd en
is aan de slag gegaan met diverse vragen:
- Wat zijn de toekomstmogelijkheden voor
onze gemeente?
- Hoe kunnen wij op een vruchtbare manier

kerk-zijn?
- Wat voor verlangens leven er onder onze
gemeenteleden?
Met een vragenlijst hebben de leden van
de werkgroep bij de meeste mensen thuis
interviews afgenomen. De gesprekken werden door de mensen zeer gewaardeerd en
men voelt zich door het persoonlijk contact
beter gehoord. De Hoeksteen heeft een
verleden met mooie herinneringen maar we
kijken ook uit naar de toekomst. We mogen
ontvangen in de kerk, elkaar ontmoeten,
maar ook iets geven en meewerken. Dat is
kerk-zijn. Het verlangen om terug te keren
naar de kerk is groot. Maar we zien in de
praktijk een fors verminderde betrokkenheid. De Hoeksteen gaat de uitdaging aan
om barrières om te zetten in bouwstenen.
Arjan Tissink

Startzondag en 50 jaar
Hoeksteen
Zondag 12 september a.s. vieren we met
elkaar feest in De Hoeksteen. We starten
weer met alle activiteiten, en we mogen
terugkijken op 50-jaar Hoeksteen.
Om 10 uur is er een feestelijke dienst met
medewerking van de cantorij. We blikken
terug en vooruit, aan de hand van mooie
herinneringen, beelden, woorden en liederen. De werkgroep Hoeksteenvitaal heeft
de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd
met gemeenteleden over de toekomst: deze
zondag delen we het resultaat.
Na de dienst is er alle tijd om herinneringen
aan het verleden te delen: er zijn foto’s en

fotoboeken van voorbije jaren, er is koffie en
iets lekkers om bij bij te kletsen. Natuurlijk
is het prachtige jubileumboek te verkrijgen deze dag. En over de toekomst kun je
nadenken met een ‘Verwonder-muur’. Rond
de klok van 12 sluiten we met elkaar de
feestelijkheden af met een lunch.
Iedereen die zich op een of andere manier
betrokken voelt bij de Hoeksteen is deze
dag welkom, ook voor de koffie en de lunch.
Omdat we natuurlijk wel proberen alles zo
corona-veilig mogelijk te laten verlopen,
zijn er niet onbeperkt plaatsen tijdens de
kerkdienst. Kom dus op tijd, dan heb je kans
op een plekje!
Ds. Marieke den Braber

Soos 55+
Na een lange stilte willen we weer graag bij
elkaar komen. De eerstvolgende samenkomst is 15 september a.s. om 14.00 uur
in de Hoeksteen. Deze keer komt mevr.
Zimmer ons vertellen over haar werk als
trouwambtenaar. “Ernst en humor in de
trouwzaal”. Twee weken later dus 29 september a.s. komt de heer Schipper vertellen
over de Hollandse waterlinie en Pampus, het
eiland voor de haven van Amsterdam.
Dus heel verschillend maar allebei mooi.
Indien nodig kan u gehaald en gebracht
worden. Bel dan met Diny Pathuis (4721816)
of met Wil van der Meij (4755139).
Diny Pathuis

Overstapdienst
12 juli j.l.
Aan het einde van hun basisschoolperiode
mochten Janthe en Lily hun overstap maken
naar JOKE (JOngerenKErk).

Gemeentegezichten

Wim en Wil Lamme
Wat is jullie naam en waar ben je geboren?
Wil werd op 8 oktober 1944 geboren in Amersfoort terwijl de
bommen overal rond het huis neerkwamen.
Wim werd op 3 april 1944 te zuilen (Utrecht) geboren, waar
hij al snel in de kelder werd opgesloten met een matras voor
de deur als geluiddemper, want hij schreeuwde nogal hard
vanwege de honger. De voedselbonnen die elke jonge moeder
toen kreeg waren hard nodig voor zijn ondergedoken vader
die hongeroedeem had.
Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Wij zijn beiden met pensioen.
Hoe lang zijn jullie al bij De Hoeksteen?
Wij zijn bijna de eerste bewoners van Schothorst. Alleen de
familie Greveling woonde hier iets eerder. Hij was overigens
de eerste van minimaal 4 predikanten die onze wijk heeft
voortgebracht.
Waar zitten jullie in de kerk en waarom daar?
Meestal naast elkaar. Daar zijn we in verkeringstijd mee
begonnen en het bevalt ons nog steeds prima.
Wat is jullie favoriete lied, binnen en buiten de kerk?
Wil: “Eens als de bazuinen klinken”.
Wim: “Help, ik ben normaal” - uit de bundel liedjes die ik

schreef voor het kinderkoortje en waarin de kinderen klagen
dat de dominee altijd voor arme, zieke en zielige mensen bidt
en nooit eens voor hen. En uit de musicals het lied: “Ik blijf
altijd vrijgezel”, gezongen door de zonen van Noach als Pa wil
dat ze gaan trouwen voor ze de ark ingaan.
Als jullie bidden, waar bidden jullie dan voor?
Er is zoveel om voor te danken dat we aan het bidden
nauwelijks toekomen. Maar helaas is er teveel ellende in de
wereld en tussen mensen onderling zodat we wel móeten,
ook al hebben we er niet veel tijd voor (bidden is een
werkwoord. Je moet er wat mee doen).
Wat is jullie levensmotto?
Niet zeuren. Als iets je niet zint er zelf wat aan doen.
Wat heb je meegekregen van je opa en oma of van je ouders?
Wim: Van mijn moeder: positief in het leven staan. Vaste
zin van haar: Jongen, wat een geluk … Dus als ik mijn arm
gebroken had zei ze:”Jongen, wat een geluk; Je had er ook
twee kunnen breken. Van mijn vader kreeg ik mee dat alles
wat we hebben aan ons gegeven is en niet van onszelf is
(hoe hij het zei laat ik maar even weg).
In welk bijbelverhaal wil jij wel een rol spelen? Welke rol?
En waarom juist die?
Wil: De wonderbare spijziging – in het gras zitten en luisteren
naar Jezus.
Wim: Methusalah (Methusalem): die werd 969 jaar. Lijkt
me geweldig. Kan ik een groot deel van wat ik nog wil doen
realiseren.
Wat zien jullie als belangrijk voor de toekomst van
De Hoeksteen?
Het inzicht dat het niet gaat om macht of geld of status, maar
om samen onderweg te zijn.
Wat willen jullie nog kwijt?
Geld. Gelukkig willen veel mensen ons daarbij helpen.
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Emmaüskerk

Emmaüskerk

Bij de diensten
Op 12 september is ds. Woltinge de voorganger. Hij schrijft over de dienst: vandaag
bezinnen we ons op het geheim van de
schepping en van het Koninkrijk. We lezen
o.a. Markus 4 vers 26-32. Hoe verhoudt
zich het "Godsbestuur" tot onze menselijke
verantwoordelijkheid, met name voor het
veranderende klimaat? Is er een andere weg
dan die van optimisme of pessimisme?
Op 19 september is ds. Alex Baarslag de
voorganger. In de dienst gaat het over
de minste willen zijn, zachtmoedigheid,
nederigheid; woorden die voorbijkomen in
de lezingen op deze zondag: Marcus 9:30-37
en Jacobus 3:16-4:6. Als ik het goed peil, zijn
deze woorden minder populair geworden
en zelfs enigszins in het verdachtenbankje
terecht gekomen. We leven in een (liberale)
samenleving waarin je voor jezelf moet
opkomen en woorden als nederigheid of
dienstbaarheid lijken ons niet meer zo goed
te passen. Of zijn het woorden die onze
samenleving een spiegel voorhouden; het
kan ook anders?
Aanvankelijk zou ds. Borger op 19 september
voorgaan, maar die gaat dan voor in zijn eerste gemeente Ten Post. Dit ter gelegenheid
van zijn 25 jarig ambtsjubileum. Ds. Borger
zal in de eerstvolgende dienst waarin hij
in de Emmaüskerk voorgaat, op zondag 17
oktober, ook de gemeente van de Emmaüskerk laten delen in het ambtsjubileum.
Meer daarover in het volgende nummer van
Drieluik.
Zondag 26 september, startzondag, zal ds.
v.d. Zwan voorgaan.
Proef! Geloven in het Soesterkwartier.

Het is inmiddels traditie om de startzondag
samen met onze partners te houden en ons
dan te presenteren in de buurt. Vandaag
doen we dit opnieuw, direct aansluitend op
de burendag 25 sep. De vraag is ook hierbij:
wat kan nu in de coronacrisis wel en wat kan
niet? We houden het beperkt.
Om 10.30 u houden we een korte dienst, een
ochtendgebed met enkele liederen, lezing,
gebed. Daarna koffie met koek en krentenbollen. Voor kinderen een springkussen,
voor ieder spelen op 1,5 m zoals kubb en
sjoelen. Kinderen kunnen een broodje bakken boven vuur, voor ieder is er een heerlijk
ijsje. Daardoorheen hopen we op mooie
ontmoetingen, misschien een gesprekje,
elkaar even echt zien!
Op 3 oktober is ds. Egberts uit Nijkerk de
voorganger.

Ter gedachtenis
Mw. Hilda Dethmers
Op 6 augustus overleed op 89-jarige leeftijd
mw. Hilda Dethmers. Zij was een vrouw met
een roeping. Ze wilde, net als haar oom naar
Indonesië, om daar als verpleegkundige te
gaan werken, maar in die tijd ( de zestiger
jaren van de vorige eeuw) was Indonesië
gestopt met afgeven van visa aan Nederlanders. Op een zendingsdag die zij bezocht
hoorde ze over de nood aan verpleegsters
in de binnenlanden van Suriname. Hilda
Dethmers voelde zich toen geroepen om
daar naartoe te gaan. Meer dan 30 jaar heeft
ze daar gewerkt. Naast verpleegkundige
was ze ook actief voor de kerk. Ze heeft,
toen de bundel Alles wordt Nieuw uitkwam,
die bundel vertaald in het Sarramacaans,
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predikanten: ds. R.G. van der Zwan, tel. 4755158,
rgvanderzwan@kpnmail.nl, (woensdag en donderdag);
ds. B. Borger, b2.borger@planet.nl;
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penningmeester: B. Boomsma, bouke@boukeboomsma.nl
bankrekening: NL 97 INGB 0008 0012 59 t.n.v.
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de lokale taal van de mensen waar zij mee
werkte. Ze vertaalde de teksten op de bestaande melodieën van Wim ter Burg. In de
afscheidsdienst 13 augustus hebben we twee
van die vertaalde liederen gezongen. We
lazen het verhaal van de voetwassing. Hilda
Dethmers vertelde in een interview dat
dat verhaal haar inspiratiebron is geweest
voor haar werk en haar leven. In Suriname
adopteerde zij een dochter die ze de naam
Dieneke gaf. Dieneke kwam met haar mee
naar Nederland en stichtte hier een gezin.
Zo kon het gebeuren dat de afscheidsdienst
een mengeling is geworden van Nederlandse en Surinaamse teksten, liederen
en gebeden. Liefdevol spraken haar broer,
haar kleindochter en Dieneke over hun zus,
oma en moeder. Toen ze naar Nederland
terugkwam ging Mw. Dethmers in het
Soesterkwartier wonen. Daar is ze ook voor
de wijk en de kerk van betekenis geweest.
De laatste jaren werd ze liefdevol verzorgd
in Birkhoven. Dat zij voor veel mensen van
grote betekenis is geweest blijkt ook uit het
feit dat de afscheidsdienst dankzij de internetverbinding over de hele wereld bekeken
is. In Suriname, in Amerika, in Korea en
natuurlijk in Nederland. Na de dienst is zij
in haar geboorteplaats Sneek begraven. Wij
gedenken haar in dankbaarheid en wensen
de naasten Gods liefde en troost toe in de
tijd die komt. (B.B.)

Stap-over-dienst
Op zondag 4 juli was er weer een Stap-overdienst (Kind met een Woord). Er gaat in
zo’n overstapdienst heel wat voorbereiding
zitten, en niet alleen voor de predikant. Al
weken van tevoren zijn de overstapjongeren
aan het nadenken over hun verhaal. Deze
keer waren Mirthe, Lia en Felisha aan de
beurt. Het was jammer dat Mirthe op het
laatste moment moest afzeggen, vanwege
een mogelijke coronabesmetting. Haar verhaal houden we nog tegoed! Lia had nagedacht over zorgzaamheid (ook voor dieren),
en Felisha had allerlei vragen bij het scheppingsverhaal. Ze hielden een goed verhaal,
waardoor je toch weer opnieuw ging denken
over je eigen geloof en je eigen kijk op de
Bijbel. Daarna kregen Lia en Felisha mooie
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en lieve woorden mee van hun ouders. Bij
het doopvont kregen de twee meiden een
zegen mee, want God gaat altijd met je mee,
ook als je ouders een stapje terug moeten
doen. Van de kindernevendienstleiding
kwam er een mooi cadeau, want deze viering betekende voor Lia en Felisha ook het
afscheid van de kindernevendienst.
Zelf vind ik het altijd weer ontroerend om
te luisteren naar de verhalen van deze overstapjongeren. Daarmee geven zij ons een inkijkje in hun ziel, in hun manier van denken
en leven. Eigenlijk is dat een groot cadeau:
dat je aan een ander even laat zien wie je
bent, hoe je denkt en waar je op hoopt.
Misschien zouden we dat als volwassenen
veel vaker moeten doen! Ds. Wim Verschoor.

Uitzendingen via kerkdienst gemist
Het is bijna zover:
Onze Emmaüskerk gaat digitaal met beeld
en geluid uitzenden via kerkdienst gemist.
(www.kerkdienstgemist.nl)
We konden al een poosje meekijken dankzij
allerlei moeilijke persoonlijke creatieve
voorzieningen via youtube. Het recordaantal
kijkers was 297 !
De afgelopen maanden is er hard gewerkt
om kabels aan te leggen in de kerk.
Jaap Kramer, Martin Binnendijk en Henk
Klein Teeselink hebben de afgelopen maan-

den bijna alle hoeken van de kerk gezien.
Onder de vloer, in de kerkruimte en op
zolder zijn vele kabels aangelegd. Bij het in
elkaar zetten van de bedieningstafel hebben
we hulp gehad van de timmerman, Dirk v.d.
Linden. Om kosten te besparen hebben we
zelf de kabels aangelegd en de bedieningstafel gebouwd.
Verlichting, camera’s, beamer en projectiescherm, alles kan vanaf de bedieningstafel (het mission control center) geregeld
worden.

Van 25 t/m 27 augustus is de apparatuur
aangesloten door het bedrijf Backstage en
is de installatie ingeregeld. Vanaf zondag 29
augustus zullen de uitzendingen niet meer
via youtube gaan maar via kerkdienst gemist. We zijn nog op zoek naar 8- 10 mensen
die knoppen kunnen bedienen, zodat niet
altijd dezelfde mensen dienst hoeven te
draaien. Binnenkort is de kerkzaal nog beter
multifunctioneel inzetbaar, want er is beeld
en geluid. Martin Binnendijk, Jaap Kramer,
Henk Klein Teeselink.

Jonakampdag, verbinding !
Al jaren een topper in het aanbod van het
gezamenlijke jeugdwerk: het Jonakamp.
Vanuit Hoeksteen, Emmauskerk en de Bron
(wij hopen dat Fonteinkerk de komende
jaren ook gaat aansluiten) gaan er jaarlijks
zo'n 30 à 35 kinderen in de basisschoolleeftijd een weekend op kamp. Al jaren naar
dezelfde fantastische locatie in Driebergen.
Een goede traditie is dat de oudste kids van
de groepen 7 en 8 zelfs op de fiets gaan !
Een heel weekend op pad met leuke activi-

teiten en ook voldoende tijd om even lekker
vrij te kunnen spelen.Een weekend met spelletjes en opdrachten in een bepaald thema,
maar ook op zondagochtend tijd voor een
viering, tijd voor gesprek of gebed. Hoewel
korte momenten, wel heel waardevol.
En ook natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid: corvee ! Want ook de tafels
moeten gedekt en de afwas gedaan. Het
gaat niet altijd van harte, maar onder de
noemer vele handen maken het werk licht

komt het altijd weer voor elkaar.
Een succesvol recept, ook omdat we vaak
dezelfde kinderen jaar na jaar weer mee
zien gaan. En die gezichten zien wij ook vaak
weer terug op bijvoorbeeld de Soos voor de
jeugd van 12+. Die verbinding, dat samen
optrekken is goud waard, en schept een
belangrijke onderlinge band.
Namens het Jona kampteam, Martine van
Heiningen en Edwin ten Haken
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Fonteinkerk
Bij de vieringen
Zo 5 sept: ds. Rein van der Zwan uit
Amersfoort is onze voorganger. Het is een
ruilbeurt; zelf ga ik voor in De Bron.
Zo 12 sept: we komen samen voor een
viering van Schrift en Tafel. Aan de hand
van Nehemia kijken we naar het leven na de
ballingschap. Vandaag is Ab Koffeman als
gast in ons midden; hij vertelt ons over het
project “Youganda”, het goede doel waaraan
in de komende tijd onze avondmaalscollectes worden gegeven.
Zo 19 sept: we vieren onze jaarlijkse
gemeentezondag. Het thema is deze keer:
“Ontmoeting”. Dat willen we als Fonteinkerk
zijn: een gemeente die ontmoeting (met
elkaar, met de wereld om ons heen, en met
God) mogelijk maakt en aanmoedigt. In
deze viering willen we een nieuwe start
geven aan de ongeveer tien groepjes die
geformeerd werden op de startzondag van
vorig jaar. De meeste groepjes zijn door de
coronacrisis nog niet begonnen. Op deze
zondag hopen we zo de “ontmoeting” concreet te bevorderen!
Deze keer hopen we ook weer te kunnen

genieten van de roemruchte Fonteinlunch.
Neemt u allemaal weer iets lekkers mee?
Zo 26 sept: mevrouw ds. Diederiek van Loo is
onze voorganger. Zij is werkzaam in Amersfoort als stadsdominee.
Zo 3 okt: het is Israëlzondag. Voorganger is
onze wijkgenoot ds. Maria Berends.

Uit de kerkenraad
De zomervakantie ligt inmiddels enkele
weken achter ons, de scholen zijn weer
begonnen. Ook het kerkelijk jaar is weer
opgestart. De voorbereidingen voor diverse
activiteiten zijn inmiddels in volle gang:
natuurlijk voor de Gemeentezondag, het
landelijke symposium over digitale media,
de reprise van de Bonhoeffer-voorstelling en
ook die van het eerste concert in het kader
van Muziek en Ontmoeting.
De Gemeentezondag staat gepland voor
19 september. Na de lange periode met
beperkingen staat deze dag in het teken van
ontmoeten met als motto “welkom terug”.
We pakken dan ook het jaarthema “Uitgesproken ontmoetingen” weer op.
Begin september worden de nieuwe

EXPOSITIE JELTJE HOOGENKAMP
30.05 - 26.09. 2021
Fonteinkerk

MA–ZA OP AFSPRAAK 033 4945920
ZONDAG 11.30-13.00 UUR
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camera’s en regieapparatuur in gebruik
genomen, zodat vieringen en evenementen
nog beter in beeld kunnen worden gebracht.
Een oprecht dankjewel aan alle gemeenteleden die vrijwillig hun bijdrage leveren aan
de totstandkoming hiervan!
In de zomerperiode zijn er geen kerkenraadsvergaderingen geweest, we pakken de
draad begin september weer op.
Meer daarover in de volgende Drieluik.
Rik Vroege, scriba
scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Zo 4 september: Digitale media
en kerk
Op de website van de Fonteinkerk (www.
fonteinkerk-amersfoort.nl) een video van
een mooi interview met Leo Koffeman en
zijn zoon Ide, bedenker van festival Down
the Rabbit hole, over hoe digitale media en
kerk-zijn samen kan gaan. Informatie over
hoe het symposium was vindt u op
www.digitalefontein.nl.

Expositie: Jeltje Hoogenkamp
Jeltje Hoogenkamp-Jansen (1946) exposeert nog tot
26 september in de Fonteinkerk (Huis van Zuid).
Zij deed de Rietveldacademie in Amsterdam en maakt
schilderijen die vaak gerelateerd zijn aan christelijke
onderwerpen.
Jeltje en haar man hebben de Stichting de Roos van
Culemborg opgericht, om voor kunst, gedichten en muziek
een platform te bieden. De reeksen schilderijen met
telkens een bepaald thema, vormen de reisexposities die
de Stichting uitleent aan plaatselijke gemeenschappen.
Het thema van de expositie die in Huis van Zuid is te zien,
is Het Zonnelied dat Franciscus schreef in het laatste
jaar van zijn leven. Het is een grote lofprijzing op de
schepping. De zeven basiselementen zon, maan, wind,
water, vuur, aarde en dood, worden ‘broeder’ en ‘zuster’
genoemd. Zeven schilderijen ontstonden en
René van Loenen maakte er zeven gedichten bij, zowel
in het Nederlands als in het Fries.
Op de schilderijen van deze expositie zijn abstracte
vormen en kleurvlakken te zien. De kijker kan zelf een
beeld vormen en een gedicht kan daarbij helpen.
Wees welkom om de expositie te komen bewonderen!

Bonhoeffer - Wie ben ik?
Theatervoorstelling door Kees van der
Zwaard
Op zaterdagavond 25 september speelt
Kees van der Zwaard zijn voorstelling
Bonhoeffer ‘Wie ben ik’? in de
Fonteinkerk.
Op 5 mei 2020 was het 75 geleden dat de
Tweede Wereldoorlog was afgelopen. We
vieren de vrijheid.
Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden
dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf
voor die vrijheid.
Dietrich Bonhoeffer was een predikant,
die meedeed aan een aanslag op Hitler.
Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9
april 1945 opgehangen. Hij was 39 jaar
oud.
Hij deelde zijn onverzettelijkheid met
moderne heiligen als Etty Hillesum,
Martin Luther King, Nelson Mandela.
In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’
vocht hij tegen zichzelf, met God, voor
vrijheid, in de gevangenis met de dood
voor ogen, om overgave, om liefde. In
brieven en gedichten deed hij daarvan
verslag.

In de door Cilia
Hogerzeil geregisseerde
muziektheatervoorstelling
Bonhoeffer - Wie ben ik?
volgt Kees van der Zwaard
hem op zijn zoektocht.
Tastend vanuit het besef
dat elk mens zijn of haar
eigen antwoord leeft op die
vraag ‘wie ben ik?’
Hij speelt samen met
altvioliste Roosmarijn
Tuenter. Zij zal een
tegenstem componeren en
improviseren. En zij zal als
Maria von Wedemeyer, de
geliefde van Bonhoeffer,
onbereikbaar nabij zijn.
Aanvang 20.00 uur
inloop vanaf 19.15 uur
entree € 7,50
In verband met coronamaatregelen kunt u
de voorstelling alleen bezoeken als u zich
van tevoren aanmeldt. Graag aanmelden
via het aanmeldformulier op de website
van de Fonteinkerk: www.Fonteinkerkamersfoort.nl (zie onder agenda).

U krijgt bij aanmelding nadere
gegevens over de betaling en de
coronamaatregelen die gehanteerd
worden in de Fonteinkerk.
Organisatie: De Bron, De Hoeksteen,
Emmaüskerk, Fonteinkerk

•
•
•
•

•
•
•
•

TOZ: Tieners op Zondag
De tieners van de Fonteinkerk gaan ook weer
van start. Er is weer een mooi programma
bedacht. Hieronder het programma tot eind
dit jaar.

19 september: startzondag - Welkom terug
3 oktober: Maria gaat voor
9 oktober: BBQ
16 oktober: ToZ movie night

6 november: Circulaire Winterruilmarkt
7 november: Keihard met de bijbel
28 november: SinterToZ
19 december: ToZ goes Latin
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Nieuwe Kerk
Komende periode
In het weekend van 11 en 12 september
hopen wij als Nieuwe kerk een begin te
maken met een nieuw seizoen. Zoals
inmiddels een goede gewoonte is start het
jeugdwerk van 12+ met een kamp op het
YMCA-terrein in Leusden. Hopelijk lukt het
ook om met de tieners van groep 7 en 8 op
12 september een middagprogramma te
organiseren. Op zondag 12 september is
om 10 uur in de Nieuwe kerk de startdienst.
In die dienst bidden wij voor het nieuwe
seizoen om de leiding van Gods Geest en
om de (mens)kracht samen gemeente te
kunnen zijn. Dat we allemaal onze gaven
kunnen inzetten tot opbouw van het geheel.
In deze dienst heten wij een aantal nieuwe
leden welkom, zoals we dat eerder hebben
gedaan op zondag 29 augustus. Bij mooi
weer is er na de dienst gelegenheid elkaar te
ontmoeten in het Juliana van Stolbergpark.
Op zondag 26 september zien wij uit naar
de doop van 3 kinderen uit de gemeente.
Op zondag 3 oktober staan wij stil bij onze
onlosmakelijke verbondenheid met het volk
Israël. Wij zijn en blijven met hen verbonden, omdat God ons daarin voorgaat.

Gebed aan het begin van een
nieuw seizoen

Nieuwe Kerk

Toen ik in een dienst onderstaand gebed
gebruikte vroeg een gemeentelid mij na
afloop van de dienst om de tekst. Zij voelde
blijkbaar goed aan dat deze woorden niet
van mezelf waren. Vanwege de start van
het nieuwe kerkelijk seizoen krijgt het ook
hier een plek en spreek ik de wens uit dat
zowel de Nieuwe kerk als alle andere kerken
in onze stad op hun eigen wijze bijdragen
aan de aanbidding op God: Vader, Zoon en
Heilige Geest.
Vader, Heer van de hemel en de aarde.
Zoon, mens geworden voor ons mensen.
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.
Wij aanbidden U in uw majesteit.
Wij aanbidden U in uw nederigheid.
Wij aanbidden U in uw nabijheid.
Wij bidden U, geef ons oog voor uw majesteit.
Voor uw koninkrijk, voor uw kracht en heerlijkheid.
Bevrijd ons van onze kleinheid,
onze passiviteit, onze grauwheid.
Wij bidden U, geef ons oog voor uw nederigheid.
Voor uw bloed, uw zweet, uw tranen.
Vergeef ons onze hardheid,
onze onverschilligheid, onze hoogmoed.
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Wij bidden U, geef ons oog voor uw nabijheid.
Voor Uw licht, uw waarheid en uw troost.
Genees ons van onze blindheid,
onze leugens, onze troosteloosheid.
Wij aanbidden U in uw majesteit.
Wij aanbidden U in uw nederigheid.
Wij aanbidden U in uw nabijheid.
Vader, Heer van de hemel en de aarde.
Zoon, mens geworden voor ons mensen.
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.
Amen.
(uit: Guus Labooij, Christelijk geloof voor
eeuwige beginners, 2021)

Belijdeniskring
De start van het nieuwe seizoen is een mooi
moment om je af te vragen of je mee wilt
doen aan de nieuwe belijdeniskring. Deze
kring is ook passend voor degene die de
Alpha cursus hebben gevolgd en zich serieus
willen bezighouden met de verdieping van
hun geloof. Dus ook wie nog niet zeker is van
belijdenis doen is van harte welkom om aan
te sluiten. Al enkele mensen overwegen serieus om mee te doen, maar er is ruimte voor
meer deelnemers. Het plan is om met elkaar
in gesprek te gaan, plenair en in kleine kring,
en samen te leren van God en van elkaar.
Het is niet de bedoeling om alleen te praten,
want in het geloof is luisteren en bezinnen
minstens even belangrijk om te ontdekken
wat leven met God betekent.
Informatie:
* De groep is ook voor degenen die gedoopt
willen worden op grond van hun geloof en
niet als kind gedoopt zijn.
* Er is geen leeftijdsgrens om mee te doen:
je bent niet snel te jong, niet te oud.
* Je hoeft (nog) geen lid van de gemeente
te zijn om aan de belijdenisgroep deel te
nemen.
* Tijd maandagavond 20.00 - 21.30 uur.
Plaats: Nieuwe Kerkenhuis in de Nieuwe
Kerk.
* Programma 2021: 4 oktober; 25 oktober;
8 november; 22 november en 13 december.
* Info en opgave bij Gerard Kansen, gerardkansen@nieuwekerkamersfoort.nl
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Wilt u pastorale zaken (m.b.t uzelf en/of anderen),
waarvoor u nadere aandacht wilt hebben, zelf ook
doorgeven via de coördinator pastoraat en/of de ouderlingen
pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl
penningmeester: NL94 FVLB 0226 1187 11 t.n.v.
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zusje van Anna. Namens de Nieuwe kerk
van harte gefeliciteerd met jullie dochter
en zusje. Wij hebben God, de Schepper,
gedankt voor het nieuwe leven dat Marion
en Pieter hebben ontvangen.

Huwelijk
Op woensdag 6 oktober trouwen Arjan
de Reus en Henriëtte Blok. De kerkelijke
bevestiging en inzegening zal plaatsvinden
in de Oude kerk te Zeist onder leiding van ds.
Gerard Kansen. Arjan woont op steenworp
afstand van de Nieuwe kerk en Henriette
verruild het bos- en lommerrijke Zeist voor
de stadse pracht van Amersfoort. Komende
uit verschillenden kerkelijke tradities hebben zij zich aangesloten bij onze gemeente.
Zij zien uit naar een leven samen en naar
een trouwdienst waarin zij Gods zegen
ontvangen. Wij wensen Arjan en Henriette
een schitterende dag toe samen met hun
familie en vrienden en Gods nabijheid in
hun huwelijk alle dagen.

Huwelijksjubilea
Op 6 september vierden Jan en Rie Pot-van
de Beek hun 60-jarig huwelijksjubileum.
Op 10 september is het 50 jaar geleden
dat Aart en Jannie Hartkamp-Vreekamp
elkaar liefde en trouw beloofd hebben. Op
18 september gedenken Jan en Jacqueline
Roodzand-Quist hun veertigjarig huwelijk. Van harte wensen wij jullie veel geluk
met dit bijzondere moment. Mooi om dat
samen met jullie kinderen en kleinkinderen
dankbaar te kunnen vieren. Met oog op de
toekomst de zegenwens:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op alle wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ds Gerard Kansen

Geboren

Ontvangen giften

‘Dankbaar en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter en mijn zusje
Emma.’
Op deze manier maken Pieter en Marion
Werther bekent dat op 13 juli hun dochter
Maria Alice Marion is geboren. Emma is het

(aan diaconie of BAC afgegeven):
50 EURO voor de diaconie
50 EURO voor Roma kinderen in Roemenië
10 EURO van mevr. B.
20 EURO van fam. K.
10 EURO van fam. P.

Zendingsbussen
In 2019 hebben we laten weten dat
de zendingscommissie niet langer
in functie was. We gaven aan dat we
als Nieuwe Kerk wel aan zending en
werelddiaconaat blijven bijdragen.
Dit gaat via de zendingsbussen bij de
uitgang of in Coronatijd via de CHRCH
app. Er zijn destijds drie doelen genoemd, twee meerjarige doelen en één
eenmalig doel (Syrische vluchtelingen
in Libanon en Jordanië). Graag geven we
een update over de meerjarige doelen.

Bijbelvertaalwerk en leesen schrijfonderwijs in de
Democratische Republiek
Congo door Wycliffe
Bijbelvertalers
(2019, 2020, 2021).
Congo is ongeveer zestig keer zo groot
als Nederland en er worden wel 215
talen gesproken. Bhele, Bila en Vanuma
zijn drie van deze taalgroepen, in het
oosten van het land. Deze regio is regelmatig in het nieuws met berichten over
oorlog en geweld. De kerken in deze
taalgroepen verlangen naar de Bijbel in
hun eigen taal. Ze willen gelovigen toe
rusten op hun plek in de samenleving.
Ook hopen ze dat hierdoor het christelijk geloof dieper wortel zal schieten
in deze van oudsher animistische
samenleving. Sinds 2016 is Wycliffe Bijbelvertalers betrokken bij het vertalen
van het Nieuwe Testament in deze drie
talen. De lokale vertaalteams werken
in nauw contact met de kerken in hun
taalgebied. Zij vertalen en drukken de
verschillende Bijbelboeken zodat deze
door de kerken en door mensen thuis
gebruikt kunnen worden. Ook vertalen
zij lesboekjes voor lees- en schrijfonderwijs in de eigen taal. Per jaar worden er
in elke taalgroep tien docenten opgeleid
die de lees- en schrijfklassen voor volwassenen gaan begeleiden.

Bijen en zaaigoed voor
vrouwen in Zuid-Soedan door
Kerk in Actie
(2019-2020-2021)
Zuid-Soedan is al jaren het toneel van
een burgeroorlog. In gebieden die lijden
onder de burgeroorlog biedt Kerk in Actie
noodhulp aan slachtoffers. In gebieden waar
het rustiger is, stimuleert Kerk in Actie werkgelegenheid en voedsel verbouwen. Het
is belangrijk dat vrouwen voor hun eigen
gezin kunnen zorgen. Werkloze jongeren
lopen risico bij geweld betrokken te raken.
De Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan helpt
vrouwen en jongeren om genoeg voedsel

voor hun gezinnen te verbouwen. De
kerk verstrekt gereedschap en goed
zaaizaad en leert hun zeep maken.
Vrouwen krijgen landbouwtrainingen en
leren voor imker. Iedere vrouw krijgt haar
eigen bijenkorf. Na drie maanden kan ze
de eerste honing oogsten. De vrouwen
leren de honing op een milieuvriendelijke manier verwerken in siropen en medicijnen en maken kaarsen en zeep van
bijenwas. Met deze inkomsten is er geld
om kinderen naar school te laten gaan.
Jaarlijks wordt dit project gesteund met
een bijdrage van € 1.000,- vanuit de
Nieuwe Kerk. Dit loopt tot en met 2021.
Per 2022 zullen we één of twee nieuwe
doelen ondersteunen. Suggesties zijn
altijd welkom. Uw diaconie (diaconie@
nieuwekerkamersfoort.nl)

Ondanks de moeilijke omstandigheden
waarin het werk gedaan moet worden
zoals oorlog, ziekte en onzekerheid,
werken vertalers en alfabetiseringswerkers gemotiveerd om het Nieuwe
Testament beschikbaar te maken en om
mensen te leren hoe ze uit het Woord
van God kunnen lezen.
Voor een periode van drie jaar wordt
jaarlijks € 1.000,- euro bijgedragen.
Dit loopt tot en met 2021.

27

Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk
Rondom de diensten
Zondag 12 september vieren we met elkaar
het heilig Avondmaal. Waarschijnlijk zal dat
ook deze keer nog een viering zijn waarbij
we voor de dooptuin langs lopen en brood
en wijn krijgen aangereikt. Zoals we het in
juni vierden dus. Het heeft wel iets dat we
eerst het Avondmaal vieren voordat we het
nieuwe kerkelijke seizoen beginnen. Op
deze manier wordt ons te binnen gebracht
dat we het ook als gemeente moeten hebben van Christus. Dat we vooral van Hem
heel veel mogen verwachten. Wat is geloven
meer dan dat?
De zondagmorgen daarop, 19 september, is
de start van het winterwerk. Na de viering
van het Avondmaal nu een dienst van
Woord en gebed. We starten alle activiteiten
in het huis van God, in de overtuiging dat
de kerkdienst het hart van alle gemeentewerk is. Dat heeft alles te maken met wat
het wezenlijke van de eredienst is: zij is de
ontmoeting met de Levende. Waar zouden
we zijn en waar ons geloof als Hijzelf ons
niet bij de hand nemen zou?

Bezinningsmoment
Donderdagavond 9 september is er een
bezinningsmoment met het oog op de viering van het Avondmaal in de St. Joriskerk.
Aanvang 19.30 uur. Een meditatief moment
van Schrift, overdenking, lied en gebed.

Geboren
Deze zomer zijn er in de kring van onze
wijkgemeente twee kinderen geboren.
Zaterdag 10 juli werd Sep geboren, zoon van
Daan en Annemarie Westmaas. Ze gaven
hem de doopnamen Sep Timotheüs. Finn is
zijn trotse broertje. Cornelis en Helena Bos
werden verblijd met de geboorte van een
gezonde zoon: Benjamin Gert Hendrik.

Benjamin is 23 juli geboren. Adam, Anna
Lucy en Eleanora hebben er dus een broertje
bij. We feliciteren Daan en Annemarie,
Cornelis en Helena nogmaals van harte en
wensen ze wijsheid, vreugde en zegen bij de
opvoeding van hun kinderen. Samen voor
Hem!

Start catechisaties
Met de start van het winterwerk op zondag
19 september wordt ook een begin gemaakt
met de catechisaties. Als het goed is hebben
alle jongeren vanaf 12 tot en met 20 jaar
tegen die tijd een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. We starten dit jaar met 9 of 10
groepen van elk ongeveer 6 personen. De
laatste jaren komt er elk jaar een groep bij.
Ook daarin zien we dat onze wijkgemeente
van onderaf groeit. We zijn er dankbaar
voor!

Ten slotte
De zomervakantie is voorbij. Een nieuw kerkelijk seizoen ligt voor ons. Hoe zal dat gaan
verlopen? Zal het mogelijk zijn om samen
te komen? Of gaat corona weer roet in het
eten gooien? Ik zie uit naar een seizoen dat
we elkaar weer écht ontmoeten, rond een
opengeslagen Bijbel. Om ons hart en geloof
op te halen aan God zelf en aan elkaar.
Een hartelijke groet voor u en jullie allen,
W.J. Dekker

St. Joriskerk

Zondag 26 september ga ik in de avonddienst voor. De zondag hierna, 3 oktober,
is het Israëlzondag. In het bijzonder die
zondag staan we stil bij de plaats en betekenis van Israël, het volk dat God verkoos tot
Zijn volk, om een zegen te zijn voor de hele
wereld. Het is belangrijk dat we ons blijvend
realiseren dat we aan dit volk veel te danken
hebben: de Bijbel; de Psalmen; onze liturgie
(deze wortelt in die van Israël) en last but
not least onze Heere en Heiland zelf.

Wat de verkondiging betreft: eind augustus lazen we de laatste verzen van Judas,
de indringende brief die we de voorbije
maanden spelden. Ik ben van plan om de
komende tijd met u stil te staan bij de Tien
Geboden van God. Deze zijn nog altijd van
grote betekenis. Ik ben ervan overtuigd dat
God ons met zijn gebod wegen wijst in de
wirwar van deze tijd. Wat is de diepere zin
van elk gebod? Wat betekende het toen en
wat heeft het nu te zeggen? We zijn bij het
lezen van de Heidelbergse Catechismus
toe aan het deel over de geboden (zondag
34-44). We lezen die teksten er bij, maar
uitgangspunt zal steeds een Bijbelgedeelte
zijn. Dit betreft niet alleen de avonddienst
die een leerdienst is; ook in de morgendienst
staat een van de geboden centraal. In de
morgendienst van 5 september zal ik er
een begin mee maken door met u de inzet
van de Tien Geboden te lezen: verlossing,
bevrijding, God zelf is eerst! En wat heeft dat
te zeggen?

kerk: Hof 1 predikant: ds. W.J. Dekker, 033-4637713,
wj-dekker@kpnmail.nl scriba: T. Meerkerk,
06-33416868, scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Roos van Dekemastraat 50, 3813 MV
beheerder: Aalt Petersen, 06-51933828
beheerder@verhuurjoriskerk.nl
verhuur: via Annet van Goor, 033-4611275,
info@verhuurjoriskerk.nl, www.verhuurjoriskerk.nl
wijkkas: NL47 INGB 0003 6862 41 t.n.v.
Hervormde wijkgemeente St. Joriskerk
kopij drieluik: coradoek@hotmail.com
bezorging drieluik: tel. 4724037
wijkgebouw Filalethes: Havik 29, beheerder@ﬁlalethes.nl
internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wat zien we er weer naar uit om ontmoetingen te hebben zoals deze in 2019 en 2020. We blijven met elkaar verbonden.
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Van Joris Dichtbij - Herstart
ouderencontact
De ouderenmiddagen liggen al een lange
tijd stil. Bijeenkomst waren vanwege corona
nauwelijks mogelijk. Alle reden om na te
denken over een nieuwe start. En die komt…
De bijeenkomsten voor de ouderen komen
weer, wel in een aangepaste vorm. Onze
ouderen worden binnenkort uitgenodigd

in de pastorie voor een gezellig samenzijn.
Vervoer wordt geregeld en het is mogelijk
om voor de deur uit te stappen. Er is meer.
Actieve senioren zijn bij elkaar geweest om
met elkaar na te denken over de behoefte
aan ontmoetingsmomenten met elkaar.
En daar was belangstelling voor. Aangegeven werd dat men elkaar (beter) wil leren
kennen en dat vooral te willen doen op een

ontspannen manier. Gedacht wordt aan
samen wandelen, fietsen, eten. Vooralsnog
gaan we voor vier activiteiten per jaar.
Een eerste ontmoeting staat gepland D.V.
11 oktober. Via de Scipio-app en middels de
weekbrief wordt u hierover geïnformeerd.
Van harte welkom!
Meer weten? Bel Afke Brandemann,
06-30148590 of Rika Doek, 033-4750135.

Reilen en zeilen binnen de kerkenraad
We hebben een bijzonder jaar achter
de rug. Weinig ontmoetingen: zowel
in onze kerk, de wijkkringen, de
bijbelverenigingen, het jeugdwerk
en ook in de kerkenraad. Digitale
vergaderingen zijn al bijna gewoon
geworden. En sinds we weer fysiek als
kerkenraad bij elkaar komen is het vaak
een hybride vorm. Het is daardoor na 1,5
jaar bijna niet meer weg te denken in de
wijze waarop we vergaderen.
Ondanks deze beperkingen
konden een aantal activiteiten in
aangepaste vorm toch doorgaan.
Vanuit de jeugdouderling is met
anderen nagedacht hoe we onze
jongeren goed toerusten in hun
geloofsgroei. Geloofstaal spreken is
niet vanzelfsprekend en verdient onze
aandacht. In het komende seizoen
hopen we daarom te starten met een
basiscatechese voor kinderen van groep
7 en 8. Dit zal tijdens de avonddienst
gebeuren. Voor de kinderen uit groep
4 en 5 komt in de ochtenddienst
een kindermoment. Een inleiding
op de preek en aansluitend bij het
tekstgedeelte welke door de voorganger
is gekozen. De uitvoering zal in een
goede afstemming met de voorganger
(ook gastpredikanten) worden verzorgd
door een nog samen te stellen groep
gemeenteleden.

een overstijgend thema samenbindend
werkt en houvast biedt. Het Focusteam
gaat vanaf nu verder als missionair
team. Het missionaire team denkt in de
komende periode na op welke wijze we als
Jorisgemeente invulling geven aan het zijn
van een missionaire gemeente.
Een minder belangrijk onderwerp waarover
we ons bogen was het zwarte pak die
gedragen wordt door de ambtsdragers.
Uit de gehouden bezinning kwam naar
voren dat de kleur geen zaak van principe
is, maar meer van smaak en stijl. En ook
dat we als kerkenraad hechten aan stijl,
aan herkenbaarheid en aan een zekere
uniformiteit wat betreft de kleding van
dienstdoende ambtsdragers. We vroegen
elkaar wat dit dan concreet voor de praktijk
zou kunnen betekenen en kwamen tot de
volgende uitkomst: we verruimen de traditie
van het dragen van een zwart pak – het zal
voor een ambtsdrager ook mogelijk zijn om
te kiezen voor een donkergekleurd blauw of
grijs pak (effen).
We hopen het komende seizoen te starten
met een gemeentemiddag op zaterdag 18
september. Dit met de nodige voorzichtigheid, afstand en het in de gaten houden

van de dan actuele situatie. Als de
omstandigheden het toelaten hopen
we op 27 oktober een gemeenteavond
te hebben. We willen een aantal
inhoudelijke thema’s die het reilen en
zeilen van onze wijkgemeente betreffen
bespreken, o.a. de oogst van Focus en de
hierboven genoemde voornemens voor
het jeugdwerk.
Onze scriba verhuist rond de zomer naar
Nijkerk toe. We zijn Teunis dankbaar
voor het vele gedane werk en de wijze
waarop hij invulling gaf aan het scribaat.
We hebben in Reinier een opvolger
gevonden voor Teunis en wensen hem
Gods zegen toe bij dit werk. Het bekende
mailadres van de scriba blijft in gebruik
door de nieuwe scriba.
Ten slotte hopen we in het
komende seizoen ons nieuwe
meerjarenbeleidsplan van de
wijkgemeente af te ronden. Ook dit liep
vertraging op. Een commissie is daar de
achterliggende tijd mee bezig geweest
en dit zal zowel in de kerkenraad als in
de wijkgemeente besproken worden. Dit
alles deo volente.
Gert Schaaij

Het tweede jaar van het Focustraject
liep ten einde. Met wat vertraging
is dit in juni jl. toch echt afgesloten.
We concludeerden dat het
Focusprogramma - ondanks corona
en alle belemmeringen van dien - ons
geholpen heeft om in het kleine en
eenvoudige missionaire activiteiten
te ontwikkelen en daarin samen te
oefenen. Uit de gehouden enquête
maakten we ook op dat niet iedereen
in de gemeente Focus omarmde en
dit project nodig achtte. Breed werd
gedeeld dat het samen optrekken met
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Woonzorgcentrum

Nijenstede

kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84
(ingang Randenbroekerweg)
pastor: L.C. Houweling, leo.houweling@beweging3.nl
tijdelijke scriba pastorale commissie: Jacqueline Diekema
Jacqueline.Diekema@kpnmail.nl
penningmeester: Paul Poort, pgpoort@ziggo.nl
NL29 INGB 0003 2581 16
t.n.v. Kapelfonds Nijenstede

Van de geestelijke verzorging
Lees mijn fragmenten allemaal
bewaar, beween, bemin hun taal.
lees ieder brokstuk hard als steen
lees mijn fragmenten een voor een.
Bewaar elk woordeloos fragment
uiteengescheurd en ongekend
zoals ik ben, verstrooid, verward
bewaar mijn woorden in het hart.
Beween de breuken en de pijn
de tranen van verbrokkeld zijn
treur om de zin van elke traan
beween ze dat ze niet vergaan.
Bemin de stemmen die ik ben
koester de rollen die ik ken
de hoop, de eenzaamheid, de grief
bemin mijn leven, heb het lief.

Lees mijn fragmenten allemaal
wat was, wat is en komen zal
geen zinsverband en geen verhaal
lees mijn fragmenten allemaal.
(Ruard Ganzevoort)

Bijbel-en Ontmoetingskring
De bijbel-en ontmoetingskring zal zijn op
dinsdag 28 september van 10.30 uur tot
11.30 uur.
Info over de locatie bij de Receptie!

Wij gedenken
Op 24 juni 2021 overleed
mw. M.G.M. Kuijten-Hartman
(geboren op 13 mei 1923).
Op 4 juli 2021 overleed
mw. A.M.E. Luizink-Bergman
(geboren op 30 mei 1925).

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard
P

Johanneskerk
De kerk was aldoor springlevend gebleven,
maar nu keert het leven ook terug in de
kerkgebouwen. We zijn blij dat we weer een
expositie kunnen inrichten.

Nijenstede
Johanneskerk

Veerkrachtige mensen
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Anna Seehausen exposeert in de
Johanneskerk vanaf 6 september t/m
10 oktober. Zij laat zich inspireren door
krantenfoto’s. Foto’s van mensen in
bijzondere (oorlogs-)situaties.
‘Wat mij raakt is hetgeen de mensen
vertellen met hun activiteiten en expressie.
Ik herken iets van mezelf in hen ondanks de
afstand en verschil in leefomstandigheden.
In mijn schilderijen heb ik een vertaalslag
gemaakt naar het gevoel wat de foto’s bij
mij oproepen. Het verhaal wat ik in het
schilderij vertel kan daardoor afwijken van
het oorspronkelijke verhaal uit de krant.
Maar in essentie liet ik me raken door het
thema ‘veerkracht’.

Op 5 juli 2021 overleed
mw. L. Aubel-van Bijnen
(geboren op 13 september 1926).
Op 9 juli 2021 overleed dhr. J.A. Bronsdijk
(geboren op 20 juni 1927).
Op 10 juli 2021 overleed dhr. W.J. Smink
(geboren op 4 maart 1958).
Op 11 juli 2021 overleed dhr. J.J. de Jong
(geboren op 14 mei 1926).
Op 18 juli 2021 overleed dhr. C.W. Berrevoets
(geboren op 15 juni 1927).

De werken passen goed bij het thema van
de vredesweek inclusief samenleven. Ze
maken nieuwsgierig naar de mensen en de
omstandigheden die we zien. In de dienst
van 26 september luisteren we naar de eigen
taal van het beeld. Tijdens de interculturele
maaltijd en in de dienst van 3 oktober gaan
we hierover in gesprek.’
De expositie is op zondagen te zien voor en
na de kerkdienst.
Zie http://www.johanneskerk.nl/agenda/

We wensen alle nabestaanden en ieder
die zich met hen verbonden voelt heel veel
sterkte toe en nabijheid van God en mensen.
Voor u en jou alle goeds en zegen, waar dan ook,
op reis of thuis!
Vriendelijke groeten van Leo Houweling

kerk: Johanneskerk, Westsingel 30
beheer: Jan R. Nienhuis, jan.r.nienhuis@gmail.com,
033-4755938 predikant: mw.ds. A. Liebich, tel. 2583613,
a.liebich@kpnplanet.nl
secretaris: Laura van Rossum du Chattel,
secretaris@johanneskerk.nl
penningmeester: NL44 ABNA 0432 4326 55
t.n.v. Kerkvoogdij Johanneskerk, Amersfoort
internet: www.johanneskerk.nl

Of scan onderstaande QR code:

Bijzondere gasten
Dagelijks ontmoet ik buiten rond het terras op de
Noorderwierweg 131, bijzondere mensen. Het is altijd
een mengelmoes van mensen die naar- en van de
winkels gaan en weer terug naar hun eigen huis.
Zo zijn er ook mensen die blijven dralen en dwalen.
En met zonnig weer zie ik die mensen gebruik maken
van het bankje of het muurtje voor de kerk. Iedereen
kijkt en geniet van de mensen die langs komen lopen,
fietsen, rennen en spelen.

door: Jennie Harmelink

Naast het overmaken van collectes via de app of
de QR-code, kunt u uw bijdrage ook overmaken
op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09
t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort,
onder vermelding van de collectedatum en de
wijkgemeente waartoe u behoort.
De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en
kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

Karin is ook zo’n bijzonder mens. Sommige mensen
kennen haar als “die alcoholist” of “die gebruiker”.
Maar er zijn ook mensen die haar kennen als Karin.
Het bijzondere aan Karin is, dat ze me kent en altijd
begroet. Ze weet alles weet wat er op mijn pleintje
gebeurd. Ze weet niet alleen wat er gebeurd, maar
vooral wat er allemaal zou kunnen gebeuren.
Zo is ze altijd zeer geïnteresseerd in de camera die bij
mijn voordeur hangt. Zij weet als geen ander dat er
allang een complot gaande is en vraagt mij in welk deel
van het complot wij nu terecht zijn gekomen.

CARTOON JOHAN

Verder kan zij je in 10 minuten vertellen wat er deze dag
aan nieuwe dingen zijn gebeurd. Zo vertelt ze welke
auto ineens op een andere plek staat dan anders, dat
er in de donkere kerk zomaar een gezellig lampje ging
branden ( oeps..helemaal vergeten) en de graffiti op de
brievenbus kennelijk heel belangrijk is, maar beslist niet
leesbaar.
Karin is iemand die begrijpt dat dingen niet zomaar
gebeuren, maar dat dat een bedoeling heeft. Ze raakt
echter verward als ze de bedoeling ervan niet begrijpt
en vooral als ze dit ook nog allemaal moet kunnen
onthouden. Laatst vertelde ze me terloops dat de
woningbouw haar geen andere woning wilde toewijzen
en dat ze haar gezegd hadden dat ze niet hier thuis
hoort maar op een GGZ locatie. Er klonk iets beslist
in haar stem: “ik hoor niet thuis tussen die gekken”.
Ik snapte wat Karin bedoelde te zeggen; “Niet ik ben
gestoord maar de wereld begrijpt mij niet dus die is
gek”.
Op dat moment zag ik de pijn van Karin. En ik hoop zo
voor haar, dat ze niet banger wordt voor deze wereld
waarin dingen zomaar kunnen veranderen. Want zij
leerde mij om nog beter op te letten en te zien wat
bijzonder is.
Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA
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Kerkdiensten
DATUM

Adventkerk

Bergkerk

De Bron

De Brug

De Hoeksteen

Zondag 12 september
Collecte 1: Missionair werk
Collecte 2: Kosten predikantplaatsen

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. C. Hendriks

10.30 uur
Ds. Jan van Baardwijk
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Ds. M.A. de Hoog

10.00 uur
Ds. Marieke den Braber
Jubileumzondag!

Zondag 19 september
Collecte 1: Inloopwerk
Collecte 2: Catechese en educatie

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Doopdienst
18.30 uur
Ds. T. Doornebal

10.00 uur
10.30 uur
Ds. Paul van der Harst Ds. R. van der Zwan
Startzondag
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. A.J. Plaizier

10.00 uur
Ds. Marieke den Braber
Bevestiging
Ambstdragers

Zondag 26 september
Collecte 1: Vredeswerk
Collecte 2: Onderhoud Wijkkerk en
gebouwen

10.00 uur
Ds. A.J. Zoutendijk
18.30 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Advent Event

10.30 uur
Ds. Jan van Baardwijk
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. B. Borger
Heilig Avondmaal

10.00 uur
Ds. A.J. Plaizier
Heilig Avondmaal

10.00 uur
Dr. Hanna Rijken
Heilig Avondmaal

Zondag 3 oktober
Collecte 1: Kerk en Israël
Collecte 2: Kosten Erediensten en
wijkpastoraat

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Israëlzondag
18.30 uur
Prof.dr. B.J.G. Reitsma

10.30 uur
Ds. Jan van Baardwijk
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan

10.00 uur
Ds. A.J. Plaizier

10.00 uur
Ds. Marieke den Braber
Doopdienst

Volg ons op Instagram
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Emmaüskerk

Fonteinkerk

Johanneskerk

Nieuwe Kerk

St. Joriskerk

10.00 uur
Ds. T. Woltinge

10.00 uur
Ds. W. Verschoor
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. Alke Liebich
Johannesdag

10.00 uur
Ds. G. Kansen
Startzondag

9.30 uur
Ds. W.J. Dekker
Heilig avondmaal
18.00 uur
Ds. W.J. Dekker

10.00 uur
Ds. A. Baarslag

10.00 uur
Ds. W. Verschoor
Gemeentezondag

Samenwerking met
de Ruimteviering

10.00 uur
Ds. F.A. (Frans) van
Velzen

9.30 uur
Ds. W.J. Dekker
Opening Winterweken

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan
Startzondag

10.00 uur
Ds. D. van Loo

10.00 uur
Ds. Alke Liebich
Vredesweek

10.00 uur
Ds. G. Kansen

9,30 uur
Ds. G.M. van Meijeren

10.00 uur
Ds. E. Egberts

10.00 uur
Ds. M. Berends
Israëlzondag

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. A.J. Plaizier

9.30 uur
Ds. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. H.I. Methorst,
Apeldoorn

De Zwaan

Zaterdag 25 september
16.00 uur
Ds. Diederiek van Loo
Schrift en Tafel

1 oktober 2021 van 20-23 uur in
de Sint Joriskerk: Nachtlicht
De prachtige kerk is sfeervol verlicht met alleen maar
kaarsen. Er klinkt muziek (fluit, cello, zang). Kom
genieten, kom stil worden, kom een kaarsje opsteken.
Je kunt op je eigen tijd binnenlopen en vijf minuten
blijven - of een uur. Stadsdominee is aanwezig voor een
gesprek of een zegen.

10 oktober 2021 om 14 uur in de
Sint Franciscus Xaveriuskerk:
Roze Viering
Een feestelijke viering met leden van de LHBTIgemeenschap en iedereen die solidair is. Koor Fons uit de
Fonteinkerk zingt, Diederiek van Loo zal voorgaan.
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Allerlei
25 SEPTEMBER THEATERVOORSTELLING
20.00 UUR FONTEINKERK AMERSFOORT

BONHOEFFER

WIE BEN IK?

THEATERVOORSTELLING DOOR KEES VAN DER ZWAARD
In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid,
in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag. In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn
zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op
die vraag ‘wie ben ik? ’Hij speelt samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal
een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer,
de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.
I.v.m. coronamaatregelen kunt u de voorstelling alleen bezoeken als u zich van te voren aanmeldt.
Toegangsprijs 7.50 euro - Inloop vanaf 19.15 uur - info: www.fonteinkerk-amersfoort.nl
Aanmelding via het aanmeldformulier op de website: fonteinkerk-amersfoort.nl/events/bonhoeffer-wie-ben-ik-reprise/

VORMING DOOR ONTMOETING

JOODS AMERSFOORT
Woensdag 6 oktober 2021
19.30-21.30 uur
Na de Grote Joodse Feestdagen in september, is er in de
protestantse Kerken de Israëlzondag. Dit jaar op zondag
3 oktober. Deze jaarlijks terugkerende Israëlzondag is
in de voorbije jaren de uitnodiging geworden om meer
verbondenheid te beleven met de Joodse gemeenschap,
ook in ons land.
Amersfoort kent al meer dan drie eeuwen een Joodse
gemeente en een historisch bijzondere synagoge. Daarom
willen wij u uitnodigen voor een boeiende en inspirerende
avond in het hart van Joods Amersfoort.
Drs. Gerard Raven, oud-conservator van Museum Flehite
vertelt over de Joodse Gemeente van Amersfoort en haar
plek in de onze stad. En samen met Rabbijn Shimon
Evers lezen en leren we over psalm 23. Aanmelden via:
vsamersfoort@outlook.com.
Meer info: synagogeamersfoort.nl
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Vredesweek 2021
Amersfoort

Vredesweek 2021 Amersfoort
“Inclusief samenleven”
“Wat doe jij in vredesnaam?”
De Ambassade van Vrede te Amersfoort vraagt uw aandacht voor vrede via een interessant programma in de Vredesweek.
Bij alle activiteiten worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Programma 18 tot en met 26 september 2021
Zaterdag 18 september
16.00 - 17.00 uur Wat doe jij voor de vrede in jouw stad?
Opening van de Vredesweek door wethouder Cees Van Eijk met tentoonstelling van tekeningen van kinderen basisscholen.
St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31, 3811 GB Amersfoort
Zondag 19 september
Diensten in diverse kerken en religieuze genootschappen.
Maandag 20 september
19.30 uur Kroonbede Raad van Kerken Amersfoort in samenwerking met de Amersfoortse migrantenkerken.
St Joriskerk, Hof 1, 3811 CJ Amersfoort
Dinsdag 21 september
15.00 - 16.00 uur Wat doe jij in vredesnaam? Lezing over vluchtelingenkamp op Lesbos met discussie.
door Gerrit Sepers, Amnesty International, Amersfoort. Besloten bijeenkomst.
Farel College, Paladijnenweg 101, 3813 DC Amersfoort
Woensdag 22 september
18.00 - 20.00 uur Vredesmaaltijd
Aanmelden via Elly Boon: ellyboon@dds.nl telefoon 033-4753205.
Het aantal deelnemers is beperkt, dus schrijf snel in.
De Bron, Vogelplein 1, 3815 GV Amersfoort
Donderdag 23 september
20.00 -22.00 uur Met dit verleden toekomst maken
Coach Marilyn Fikenscher (was ofﬁcier van Justitie en medewerker van Stichting Vluchteling) neemt ons mee op weg
naar een vruchtbaar gebruik van ons verleden. Voor uitgebreide informatie zie ﬂyer.
Dialoogavond door het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.
Aanmelden via Elly Boon: ellyboon@dds.nl telefoon 033-4753205.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110, 3811 BB Amersfoort
Vrijdag 24 september
20.00 - 22.30 uur Filmavond “Hacksaw Ridge”
Voorafgaand aan de ﬁlm is er voor studenten (en werkende jongeren 16+) de mogelijkheid om mee te eten met
onze studentengroep, vanaf 18:00 uur. Aanmelden bij Annette Koops, jongerenwerk@johanneskerk.nl
Johanneskerk, Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

18 t/m 26 september 2021
Meer info: www.pkn-amersfoort.nl

Zaterdag 25 september
16.00 - 20 uur Hutspot en Hummus
Ontmoeting van culturen rondom het thema ‘Mijn stad’ met gezinnen uit het AZC en gezinnen uit de wijk
Kruiskamp-Koppel. Meer informatie en opgeven: http://www.johanneskerk.nl/cafe-zin-2021/
Veerkrachtige mensen Tijdens de Vredesweek exposeert Anna Seehausen in de Johanneskerk. Zij laat zich inspireren door krantenfoto’s van mensen in bijzondere (oorlogs-)situaties.
Zie http://www.johanneskerk.nl/agenda/
Johanneskerk, Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
17.00 -18.00 uur Slotviering Vredesweek
Muziek en inspirerende teksten wisselen elkaar af. Overweging door Ds. Paul van der Harst,
emeritus predikant en voorzitter Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.
Orgel en pianospel door Bram Boers en Henk de Koning en een (klein)koor.
St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31, 3811 GB Amersfoort
Amnesty International staat op enkele plaatsen met een stand en handtekeningenlijsten.

De hemelladder
Inleiding
zondag 26 september
14.30 tot 16.30 uur
‘De hemelladder’ is het thema van
de beeldententoonstelling van
kunstenaarsvereniging De Ploegh
in de Frans en Hilderhof (achter de
Xaveriuskerk).
Begeleiding: Magda van der Ende.
Plaats: pastorie Franciscus Xaverius,
’t Zand 31
Bijdrage: € 5
Informatie en opgave:
secretariaatscc@gmail.com

Kleuren van de ziel
Een tweede lezing over de schilderkunst van Marc Chagall
aan de hand van afbeeldingen van zijn werk door Ruud
Bartlema
Zondag 19 september 15.00-17.00 uur
Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29
Bijdrage: € 5
Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com
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