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De PGA, wat moet je ermee?

Voordat ik in de redactie van de Drieluik zat wist ik wel van het bestaan van 

andere wijkgemeentes af en dat er een Protestantse Gemeente Amersfoort 

(PGA) was, maar daar hield het wel mee op.

Eerlijk gezegd had het werk van de PGA niet zoveel effect op mijn leven als 

lokale gelovige. En ik kan me zomaar voorstellen dat het voor u als lezer net zo 

voelt. 

De vraag die mij bezighoudt

We zitten in onze eigen wijkgemeente en daar is al genoeg te doen. Bovendien 

regelt de PGA veel zaken waar alleen ambtsdragers mee te maken hebben. Dus 

tja, wat heb ik eraan?

Die vraag houdt me al bezig sinds ik in de redactie begon, want ik geloof dat de 

PGA meer is dan praktisch en financieel. Daarom deze Drieluik. Waarin Nico 

Meijer met Dr. De Leede op pag. 5 teruggaat naar het begin en we wat van de 

verbinding laten zien in de verhalen van Aalt Peters uit de St.-Joriskerk en het 

50-jarig bestaan van de Hoeksteen. Zo zoeken we naar wat ons verbindt. 

De redactie

Overigens is de redactie een mooi voorbeeld van samenwerking. We hebben 

net twee nieuwe redactieleden, Nico Meijer (de Brug) en Govert Jan Bach (de 

Bergkerk). Samen mensen uit de Fonteinkerk, de Adventkerk en de St.-Joriskerk 

vormen we een mozaïek vanuit de wijkgemeentes. Tijdens onze vergaderingen 

voelen we die verbondenheid. Ieder met z’n eigen verhaal en achtergrond, 

vinden we elkaar in onze liefde voor de kerk, voor God en onze naasten. 

Wel hebben we afscheid genomen van Baart Koster, gelukkig blijft hij af en 

toe ‘jouw verhaal’ voor ons schrijven. Wil je ook bij onze veelkleurige redactie 

horen? Je bent van harte welkom!

Eenheid in verscheidenheid

Ik leer in de PGA over eenheid in verscheidenheid en zie de verschillen als sterke 

kanten. Eigenlijk laat het me vooral zien hoe groots en weids de liefde van God 

is én dat de kerk nog springlevend is. 

Dat ik weet dat er in Amersfoort op verschillende manieren naar God gezocht 

wordt sterkt mij in mijn zoektocht. De oproep op pag. 13 vanuit de Adventkerk 

om over eigen muren heen te kijken juich ik dan ook van harte toe. En met 

zoveel activiteiten (zie p. 32-33) is dat vast geen probleem. 

Zo mogen we samen bouwen aan de kerk in de volle breedte. Zoals ook de 

jongeren van de Adventkerk zo mooi laten zien met het bouwsel van elastiek & 

bamboe op de voorkant van deze Drieluik. Bouwt u mee?

     Martien Hoekzema

Foto op de voorkant: Het thema voor het jongerenwerk in de Adventkerk is dit jaar: 

Je doet het niet alleen. Om dit te symboliseren bouwden ze metershoge bouwwerken van 

bamboe en elastiek. Een mooie herinnering voor ons als PGA-leden, we doen het niet alleen

en mogen samen bouwen aan Gods Koninkrijk. 
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Als de aarde je 
heilig is
In de protestantse traditie zijn we niet bepaald scheutig 

met iets als ‘heilig’ benoemen. Onze kerkgebouwen 

zijn niet meer dan plaatsen van samenkomst, om over 

personen of natuur maar te zwijgen: “Gij alleen zijt 

heilig”.

Maar op sommige momenten staan wij misschien 

wel meer open om de Geest te voelen waaien, om ons 

aangesproken te weten door God. Je kunt stil worden 

van het uitzicht op de top van een berg, de golfslag van 

de zee, het zonlicht door de bomen, een onweersstorm. 

Maar ook van een bloem, een grassprietje, een 

wonderlijk insect, een paar korrels aarde, wat cellen 

onder een microscoop. Ontzagwekkend, die schepping 

waar wij zo onlosmakelijk een deel van zijn.

Ecologen en klimaatwetenschappers worden stil of 

breken in huilbuien uit als zij de uitkomsten zien 

van hun metingen, als zij de lijn doortrekken … 

Ontzagwekkend hoe zij de ontheiliging van de aarde 

moeten vastleggen.

Hoe zouden wij de aarde, deze doorgaande schepping 

van God, niet als heilig kunnen beschouwen? Hoe 

zouden wij niet als goede rentmeesters deze aarde 

willen behouden, zodat ook wie na ons komt en wie 

ver van ons woont de kansen op geluk en menswaardig 

leven heeft die de aarde zou moeten bieden? Hoe 

zouden wij niet bijna alles willen opgeven aan huidige 

luxe en comfort om de hoop in de ogen van onze (klein)

kinderen niet uit te zien doven?

Hoe komen we in beweging als burgers, als kerkleden, 

als gemeenschap, als samenleving? Hoewel velen zich 

ernstige zorgen maken lijken we nog bijna verlamd 

en maar tot hele kleine stapjes in staat. Enkelen staan 

op en gaan op weg, in de hoop dat anderen zullen 

volgen. Klimaatpelgrims vanuit de kerken lopen van 

Polen tot Glasgow en zijn van 5 tot en met 7 oktober in 

Amersfoort. Op 3 oktober stonden veel kerkdiensten 

in Amersfoort in het teken van duurzaamheid. 

Op 10 oktober is er zelfs een Amersfoortse mini-

klimaatpelgrimage.   

Durf je het zelf aan? 

Opstaan en in beweging komen, samen op weg, als de 

aarde je heilig is…

Remko van der Vos is  Lid van de Fonteinkerk

Groen
Randje
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Protestantse 
Gemeente 

Amersfoort: 

door: Nico Meijer

De Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) bestaat 12 jaar en is de

overkoepelden organisatie van onze wijkgemeenten in Amersfoort. 

Wat was het doel aan de start en is daar iets van terechtgekomen? 

Ons nieuwe redactielid Nico Meijer zocht het uit en bezocht 

Dr. Bert de Leede die het proces leidde. 

Gedenkwaardige dag
‘Dinsdag 29 september 2009 gaat de lokale 

kerkgeschiedenisboeken in als een gedenkwaardige dag. Op die 

avond namen de officiële vertegenwoordigers van hervormden, 

gereformeerden en evangelisch-luthersen in Amersfoort 

unaniem het besluit te fuseren’. Met deze woorden werd de PGA 

in november van dat jaar aangekondigd. 

Startvraag: 
Hoe kunnen we verbinden?
Al bijna twaalf jaar zijn de wijkgemeenten onderling verbonden. 

De vraag is: Hoe verbonden zijn we eigenlijk? Wat was het 

aanvankelijke doel en wat is daarvan terecht gekomen? Iemand 

die aan de wieg stond van de PGA was Dr. Bert de Leede. Ik zocht 

hem op om terug te blikken op de ontstaansgeschiedenis en de 

ontwikkelingen vanaf dat moment.

Na een hartelijke ontvangst begint het graven naar 

herinneringen. Er zijn drie intensieve jaren aan het fusieproces 

vooraf gegaan, dus we praten in eerste instantie over zaken die 

vijftien jaar geleden zijn gebeurd. Eenmaal op gang stromen de 

beelden uit die tijd binnen. 

Dr. De Leede werd gevraagd als een van de kartrekkers, samen 

met mevr. Berteke de Mooij en mevr. Reina van Mourik, 

moderamen Voorlopige Algemene Kerkenraad. Hij heeft heel 

goede herinneringen aan de onderlinge samenwerking. Het 

toont maar aan dat je niet altijd tot dezelfde modaliteit in de 

kerk hoeft te behoren om toch prima te kunnen samenwerken. 

Hoewel de Leede zelf uit de orthodoxe hoek van de hervormde 

kerk komt, heeft hij de breedte van de kerk altijd gewaardeerd. 

‘Hoe kunnen we verbinden? Hoe kunnen we samen vruchtbaar 

zijn?’ Dat was ook in zijn eigen pluriforme gemeente Emmeloord 

zijn uitgangspunt, en het was later dagelijkse praktijk in 

zijn werk in opleiding en nascholing van predikanten van de 

Protestantse kerk. 

Het ideaalbeeld: een mozaïek
"Vanuit dit uitgangspunt gingen wij aan het werk. Het ging ons 

om meer dan een technisch proces met als doel de fusie van 

zes hervormde wijkgemeenten, drie gereformeerde kerken en 

de evangelisch-lutherse gemeente. Onze visie, noem het: ons 

ideaal was een gezamenlijk geestelijk proces dat inhoudelijke 

meerwaarde zou hebben. Dat alles gevat in een lichte structuur”. 

“Een ander belangrijk uitgangspunt was dat het fusieproces 

niet mocht leiden tot een grote gemene deler waar uiteindelijk 

niemand zich in zou kunnen vinden. De stip op de horizon was 

een PGA met een aantal vitale wijkgemeenten die elkaars kracht 

konden versterken. Daarbij zou de eigenheid gewaarborgd 

moeten worden. Zo kwam het beeld van het mozaïek naar voren 

waarbij elke gemeente zijn eigen kleur heeft. Daarnaast kunnen 

contrasterende kleuren elkaars schoonheid nog eens versterken 

in het totale beeld.” 

Weerstand voor verandering
Zo’n proces gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. “Natuurlijk 

zijn er weerstanden, vanuit minder gevoelde noodzaak, 

vanuit angst voor verlies van identiteit, of door herinnering 

aan pijnlijke breuken in het verleden, zoals bij de hervormde 

Joriskerk-gemeente rond de landelijke eenwording in 2004.” 

”Een andere hobbel was ook toen de spanning tussen de 

solidariteit van wijkgemeenten onderling aan de ene kant en de 

eigen (ook financiële) verantwoordelijkheid  van wijkgemeenten 

aan de andere kant. Dat zette het fusieproces onder druk. Niet 
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iedereen had daar dezelfde gedachten bij en dat leverde soms 

ingewikkelde discussies op.” 

De PGA is er uiteindelijk gekomen. Het leverde een 

kerkgemeenschap op waarbij eenheid in verscheidenheid 

centraal stonden. Dat is nog steeds zo. Er mogen dan verschillen 

zijn tussen de kerken, maar ”er bestaat een diep weten dat wij 

niet de waarheid in pacht hebben. De breedte en lengte en 

hoogte en diepte van de kennis van God gaat ons kennen te 

boven”. 

Identiteit blijft belangrijk
De Leede is dankbaar dat verschillende stromingen en 

identiteiten binnen de PGA zijn vertegenwoordigd. Hij vindt 

dat identiteit iets is dat je niet moet 

laten verbleken. “Juist in een situatie 

van krimp en samenvoeging van 

wijkgemeenten is dat een groot 

risico, weet ik uit vele (slechte) 

voorbeelden in den lande.  Dan lopen 

mensen weg.” 

“Mocht de PGA in de toekomst ooit moeten inkrimpen dat 

vind ik het belangrijk dat er voortdurend plaats blijft voor de 

verschillende stromingen binnen de kerk. Mensen moeten een 

thuis hebben waar ze hun geloof kunnen beleven en oefenen. 

Zorg daarbij voor een herkenbaar profiel en kwaliteit in de brede 

zin van het woord.” 

Voor de toekomst is het belangrijk dat de leiding van de 

PGA daarin duidelijk en krachtig is. “Het uitgangspunt moet 

vertrouwen zijn en dat is iets waar je voortdurend aan moet 

werken. Met zoveel gemeenten is dat soms een delicaat 

evenwicht, maar met een stevige, gezamenlijke visie kun 

je angst voorkomen want juist die angst zorgt soms voor 

verkramping”. 

Dankbaarheid
Terugkijkend op de idealen van toen komt vooral het woord 

dankbaarheid weer naar boven. Alle wijkgemeenten die aan 

dit proces begonnen zijn nemen met liefde hun eigen plaats in 

in de PGA. Dankbaarheid voor het feit dat de uitgangspunten 

overeind zijn gebleven in het besef dat wij aan elkaar 

geschonken zijn. “Ook het feit dat we samen als kerken iets 

voor de stad kunnen betekenen en dat we nu bijvoorbeeld een 

stadspredikant hebben is iets om te koesteren. Het laat zien dat 

er nog steeds wordt gedacht in mogelijkheden. Dat het mozaïek 

al die jaren in ere is gehouden en dat ook de Lutherse gemeente 

daar deel van uitmaakt hoort is iets om blij van te worden.” 

We zijn aan elkaar gegeven
Ik fietste terug naar huis en dit gesprek galmde na in mijn 

gedachten. De PGA begon niet zozeer met doelen maar met 

idealen. Daar werd ik wel blij van. Ook de woorden ‘wij zijn aan 

elkaar gegeven’ haakten aan. Ik kende de woorden wel, maar 

in dit gesprek kwamen ze voor mij tot leven. Ik vroeg me af 

hoe ik daar zelf in stond. Ben ik wel zo verbonden met andere 

gemeenten?  Als ik eerlijk ben kijk ik zelden over de grenzen 

van mijn eigen gemeente. Op zich misschien niet zo erg, maar 

in welke mate voel ik me verbonden met leden van andere 

gemeenten? 

Ooit heb ik het verleden wel eens 

bijeenkomsten gevolgd in het 

kader van ‘De Kathedraal’.  Al het 

winterwerk van de wijkgemeenten 

werd samengevoegd en 

gepubliceerd. Ik was onder de indruk van wat er georganiseerd 

werd. Het is een stille dood gestorven omdat er kennelijk te 

weinig belangstelling voor was. Jammer eigenlijk, denk ik nu. 

Onbekend maakt onbemind. Hoe is dat voor jou, voor u als 

lezer? Voel jij, voelt u een gevoel van verbondenheid of niet?  

een weg naar 
onderlinge 
verbondenheid

Mensen moeten een thuis hebben 

waar ze hun geloof kunnen 

beleven en oefenen
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Jouw verhaal 
Welk Bijbelverhaal inspireert jou? En hoe werkt het 

door in jouw leven? Drieluik vroeg het Aalt Petersen, 

afzwaaiend beheerder van de Joriskerk. Hij vindt 

in Jacobus 5 vers 13 een onuitputtelijke bron van 

inspiratie.

Aalt ontvangt me in zijn tweede huis. Want dat is de Joriskerk 

zeker voor hem geworden. “Alle kerkelijke hoogtepunten vanaf 

mijn doop heb ik hier meegemaakt. Ik kom hier al zo lang en 

zo graag, en zal dat ook blijven 

doen.” Het is een verwijzing naar zijn 

naderende afscheid als beheerder 

van de Joriskerk. Na zes jaren met 

hart en ziel zich gewijd te hebben 

aan een verrassend veelzijdige taak. 

“Als beheerder ben ik niet alleen 

bezig met het openhouden en verhuurd krijgen van de kerk, 

maar ook met het aansturen van de onmisbare vrijwilligers die 

onder meer tijdens evenementen in ‘de Joris’ helpen.” Daarnaast 

zijn er administratieve taken, zoals offertes maken en facturen 

versturen aan huurders en koopt Aalt dranken en spijzen in voor 

evenementen.” Spannend ís het soms, maar Aalt beschikt over 

de eigenschappen om niet snel onder druk te bezwijken: een 

opgewekt en opgeruimd karakter en een berg management 

ervaring die hij opdeed als leidinggevende bij een postorderbe-

drijf .

Arbeidzaam leven
Een belangrijk voordeel van die ervaring is dat hij flexibel weet 

in te spelen op soms plots veranderende omstandigheden. 

“Door corona werd een afstudeerfestiviteit plots afgezegd. Maar 

ik had de lekkernijen al ingekocht en dreigde daarmee te blijven 

zitten. Op zulke momenten moet je creatief zijn. Ik bedacht dat 

het een leuk idee zou zijn om alles in tasjes in te pakken en aan 

de afgestudeerden na de diploma-uitreiking mee te geven. Zo 

was het geld niet weggegooid en 

waren de ontvangers blij verrast.” 

Een gesprek met Aalt gaat niet over 

ijdele woorden, maar over concreet 

werk, waarvan hij zijn hele leven al 

veel verzette. En daar is hij nog niet 

klaar mee, zegt hij. “Per 1 januari 

aanstaande ga ik stoppen als beheerder, maar ik heb afgespro-

ken dat ik mijn opvolger een vol jaar wil blijven ondersteunen 

en wil meelopen om hem of haar wegwijs te maken. Tenzij mijn 

opvolger dat niet wil natuurlijk, want in dat geval ben ik weg. Ik 

wil niemand voor de voeten lopen.” 

Weg dus, maar niet helemaal, zo blijkt, want Aalt laat zijn Joris 

niet los. Hij blijft als vrijwilliger betrokken en is inzetbaar voor 

losse taken. Dat arbeidzame zit ook in zijn familie-DNA en was 

een ingrediënt op de paplepel die hem voedde. “Mijn vader 

komt uit een Hervormde vissersfamilie uit Harderwijk. Mijn opa 

viste op de Zuiderzee en mijn vader had ook willen varen, maar 

helaas liet zijn zicht dat niet toe. Hij kwam uiteindelijk bij de 

spoorwegen te werken en we verhuisden naar Amersfoort, waar 

ik aan de Grebbestraat in de Rivierenbuurt geboren werd.” 

Aalts moeder kwam uit het tegen Gouda aangelegen Gouderak 

en behoorde tot een zogenoemd thuislezers geslacht. Thuis-

lezers bezoeken nauwelijks of niet de kerk omdat wat daar ge-

preekt wordt niet meer helemaal aansluit 

bij hun geloof. Ze beleven hun geloof thuis 

en lezen daar op zondag preken. Nadat 

Aalts ouders elkaar ontmoetten zou zijn 

moeder echter weer ter kerke gaan. “Ze 

gingen naar de Adventkerk, maar mijn 

moeder die wat zwaarder in de leer was, 

koos er vanwege een berijmingskwestie 

voor om naar de Joris te gaan. Mijn vader 

is nog lang bij de Adventkerk gebleven, 

maar uiteindelijk ook naar de Joris ge-

gaan.”

door: Baart Koster

“Ik vind het belangrijk om vanuit 

blijmoedigheid te leven en wil 

dat gevoel ook uitdelen”

De Protestantse Gemeente Amersfoort zoekt voor
de monumentale St.-Joriskerk een:

MANAGER (1 fte)

voor de verhuur van het kerkgebouw. Het is
belangrijk dat de manager service biedt en

vrijwilligers motiveert en aanstuurt.

De vacaturetekst is te vinden op www.pkn-
amersfoort.nl/vacature.

Reageren kan tot 18 oktober via dezelfde link.

www.pkn-amersfoort.nl
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Ieder mens telt

Voor de ander, maar ook voor mij maakt het een 

verschil of ik wel of niet een gesprekje aanga met 

iemand die “wat verloren” buiten op het bankje voor de 

Emmaüskerk komt zitten. 

Door te luisteren naar mensen, maak je contact en 

geef je aandacht. Ieder mens mag zich gehoord en 

gezien weten. Het luisteren naar mensen helpt mij 

om steeds beter te leren kijken naar de hulpvraag. De 

laatste tijd luister ik naar veel verhalen waar armoede 

een rol speelt, of een chronische ziekte, verslaving, 

vluchtverhalen. In deze verhalen klinkt vaak een zucht 

van verlangen naar verlichting. Tegelijkertijd hoorde ik 

een groot incasseringsvermogen. 

Ik zou deze mensen te kort doen als ik deze mensen zou 

definiëren naar een doelgroep: de kwetsbare groepen, 

de eenzamen, de hulpvermijders, de verslaafden, 

de hulphoppers etc. ik wil en mag niet vergeten dat 

deze mensen vooral mensen zijn zoals jij en ik. Tot 

een doelgroep behoren heeft altijd een risico om te 

stigmatiseren, het menselijke verhaal schuift dan naar 

de achtergrond. 

Regelmatig klinkt de oproep om samen te werken aan 

een rechtvaardige samenleving. Mooie appellerende 

woorden, maar wie is “we?” Laten we denkbeeldig 

de vraag eerst stellen aan een aantal van mijn 

ontmoetingen: “Wat zou er volgens jou verbetert/

anders kunnen in de samenleving?” 

Ik weet bijna zeker dat deze ervaringsdeskundigen me 

eerst met een quasi onnozele blik zullen aankijken.  

Vervolgens zullen ze meewarig het hoofd schudden 

en dan iets kunnen zeggen in de trant van: “ Zullen 

we alsjeblieft weer een beetje gewoon doen”. Vanuit 

onze gesprekken begrijp ik wat ze hiermee bedoelen 

te zeggen. Want is het nou nodig om vijf namen van 

verschillende hulpverlenende instanties te onthouden, 

te weten wat ze doen en gezegd hebben?  Dat je best 

wel iets wil, maar niet als telkens weer nieuwe gezichten 

komen die iets van je willen? Dat het jou echt niet lukt 

om het dichtstbijzijnde informatiepunt te vinden? Dat 

je de moed bent kwijtgeraakt aan diverse loketten en 

ambtelijke molens. Dat je vele ambtelijke brieven bij 

het oud papier hebt gedaan, omdat je gewoon niet 

begreep wat er stond? En je je steeds moest afvragen 

of ze die kleine lettertjes expres zo klein schrijven? Dat 

ze het liefst de gezelligheid en het contact in de buurt 

terug willen, maar dat ze de meeste buurtjes niet meer 

kennen.

Als ieder mens telt in een samenleving waar we streven 

naar inclusie, dan zullen we ten eerste niet over de 

mensen moeten praten, maar met de mensen zelf.        

Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA
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Fluitend geloven
Je ziet vaak dat moeders het geloof sterker doorgeven dan 

vaders. Ook Aalt, als middelste van een gezin van drie broers 

en vier zussen, die allemaal meegingen met moeder, belandde 

zo in de Joriskerk. Toch ligt het bij hem genuanceerder. “Het 

blijmoedige van mijn vader vond ik heel inspirerend. Hij was 

in hoe hij geloofde altijd een voorbeeld voor me.” Uiteindelijk 

zouden zijn ouders weer in Gods huis verenigd worden omdat 

zijn moeder na enkele jaren terugkeerde in de Adventkerk. Ook 

als het om Aalts Bijbeltekst keuze gaat, speelt zijn vader indirect 

een rol. Net als Aalt, die 22 jaar diaken was, vervulde ook zijn 

vader dit ambt toen de familie Petersen inmiddels op de Colum-

busweg woonde. “Iedere dag om zes uur, terug van zijn werk bij 

de spoorwegen, toog pa naar een stukje tuin bij een dame op de 

Randenbroekerweg. Daar verbouwde hij groente. Onderweg op 

de fiets floot hij altijd geestelijke liederen. Op een dag fietste 

iemand mijn vader voorbij en zei ‘Indien iemand goedsmoeds is, 

dat hij psalmzinge’. Hij gebruikte voor die tekst uit Jacobus 5 vers 

13 uiteraard nog mooi de taal van de Statenvertaling die destijds 

leidend was.”

Die keuze om zingend of fluitend te loven, is Aalt als kind altijd 

bijgebleven. “We moeten positief zijn, goedsmoeds blijven en 

psalmzingen om God te loven. In mijn jeugd gebeurde het vaker 

dat mensen op straat floten. Zelf heb ik dat ook overgenomen. 

Als ik ’s ochtends op mijn fiets zit, dan fluit ik. Muziek zit wat dat 

betreft altijd in mijn hoofd, en dan de psalmen in t bijzonder. Ik 

vind het belangrijk om vanuit blijmoedigheid te leven. Ik wil dat 

gevoel ook uitdelen en daarom fluit ik vaak.” 

Naast fluiten, komt Aalt ook aan het psalmzingen volop toe, 

want hij is lid van het Christelijk Gemengd Koor ‘Cantate Deo’. 

De keuze voor de opwekkende tekst, het cadeau dat God geeft, 

typeert Aalt. Hij kiest voor het licht en volle leven zoals God ons 

dat wil geven. 

Is iemand onder u in lijden?
Dat neemt niet weg dat uitgerekend het stukje Bijbeltekst 

dat direct voorafgaat aan Aalts keuze, ook wel degelijk een rol 

voor hem speelt. Datzelfde vers begint in de woorden van de 

Statenvertaling namelijk met: ‘Is iemand onder u in lijden? 

Dat hij bidde.’ Aalt en zijn vrouw hebben vier kinderen, twee 

dochters en twee zoons, waarvan de jongste nog thuis woont. De 

oudste zoon kreeg enkele jaren geleden een ernstig ongeluk op 

het Griekse eiland Lesbos waar hij met zijn vrouw zijn vakantie 

doorbracht. Tijdens een rit met een gehuurde quad, een vierwie-

lige brommer, stortten zij van de klippen naar beneden. Beiden 

raakten zwaargewond. Gelukkig konden ze allebei geopereerd 

worden, hij in Athene en zij op Lesbos. Maar het was een nacht-

merrie voor Aalt en zijn vrouw en een hele zware reis naar Grie-

kenland. Zichtbaar geëmotioneerd: “In die dagen realiseerde ik 

me hoe afhankelijk ik ben van God. Mijn vrouw en ik ervoeren 

dat we ontzettend dicht naast God leefden. En we zagen Zijn 

hand hierin. Dat het mocht worden wat het geworden is. Het 

was een vreselijk ongeluk, mijn zoon heeft nu twaalf plaatjes in 

zijn hoofd zitten. Maar het mocht óók goedkomen.” 

Het geeft Aalts dankbare fluiten en zingen van de psalmen 

extra diepgang. Fluitend gelooft en ervaart hij God niet alleen 

als gulle schepper maar tevens als onafscheidelijke metgezel in 

moeilijke tijden.

“Mijn vrouw en ik ervoeren dat we 

ontzettend dicht naast God leefden” 
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50 jaar verbinding 
in de Hoeksteen
Wijkgemeente de Hoeksteen bestaat in 2021 50 jaar. De term 

‘verbinding’ past precies bij deze wijkgemeente in Schothorst. Govert 

Jan Bach dook in de geschiedenis en ontdekte de verbindende kracht 

van een kerk in plaats vol verzet. 

door: Govert Jan Bach

Verbinden is een werkwoord
VERBINDING heet het prachtige boekje dat uitgegeven is 

vanwege het 50-jarig bestaan van wijkgemeente De Hoeksteen. 

In die 50 jaar hebben de leden van het begin af aan laten zien dat 

verbinding een werkwoord voor ze is. In een loofhuttensituatie 

kerkten ze in verschillende onderkomens maar zochten elkaar 

wel op. Ze organiseerden veel verbindende activiteiten van jong 

tot oud, trokken de wijde wereld in, van wandelingen in de buurt 

tot bezoek aan Kloosters, tot en met wereldwijde contacten in 

Hong Kong. 

De beschrijving van de gemeente heeft termen nodig als 

diversiteit, inclusiviteit, wederzijds respect, aandacht, compassie 

en openheid. Het oerbegin speelde zich in de jaren 70 af in een 

wijk in aanbouw in Amersfoort Noord waarin nog niets klaar, laat 

staan stabiels te vinden was. 

Verzet vanuit de buurt
Er werd verbinding gezocht met de wijk in aanbouw en het grote 

verlangen naar een eigen vaste plek stuitte zelfs op verzet van 

de buurt. Het zou dan een kerk worden achter de Jumbo op een 

centraal punt in Schothorst. Op de gemeentelijke tekentafels 

was er in deze periode van secularisatie en kerkverlating echter 

geen plek open gelaten voor een kerk. Bidden en strijd gaan 

altijd samen volgens een mystiek gezegde. Er was echter een 

vijver waar nog ruimte te winnen was en zo ontstonden de eerste 

plannen voor de Hoeksteen. 

Architect Piet Wassink was te strikken voor een ontwerp en 

verbond dat met theologische en bijbelse noties. De buurt 

verzette zich echter en was bang dat hun zondagse rust 

verstoord zou worden 

door klokgelui. Er werd 

gesproken met de buurt, 

die gevrijwaard zou 

worden van een toren 

en klokgelui. De buurt 

offerde een stukje van 

de vijver en gaf daarmee 

het ontwerp en de bouw 

van De Hoeksteen haar 

zegen. 

Van afwijzing naar Hoeksteen
Er werd gefilosofeerd en getekend en het concept en de naam 

voor de kerk ontstonden vanuit een diep bewustzijn. Het bijbels 

beeld van de hoeksteen die aanvankelijk was afgekeurd en 

afgewezen, werd symbool voor het gebouw, dat in een dorre 

vlakte was ontstaan en eerst op tegenstand stuitte. Maar 

door de verbinding volbracht door haar geestelijke bouwers, 

de enthousiaste leden van het begin, ging het toch allemaal 

lukken. Enthousiast betekent letterlijk dat je IN God bent, dus 

het draagvlak was zuiver spiritueel. En zo groeide de eerst nog 

versmade steen uit tot een essentiële dragende steen, een 

Hoeksteen gefundeerd op het fundament van apostelen en 

profeten. 

Het ontwerp staat opvallend in de vijver van een eerst nog kale 

wijk, waarin ze een scherpe insnede maakt maar ook de vijver 

tot een soort Mikwa maakt als een groot Joods ritueel bad. 

De architectuur kenmerkte zich ook door allerlei religieuze 

verhoudingen en getallensymboliek. Maar er was plaats voor de 

eredienst en allerlei sociale contacten. Er was het licht en er was 

het water. Architect Piet Wassink zei later dat hij trots was op zijn 

Hoeksteen. 

Ziel van de wijk
De Gemeente die in 1987 dankbaar het gebouw in gebruik 

nam ontwikkelde het volgens het bekende stramien van 

verbinden, durven, bidden, werken en ontwikkelen tot de 

huidige bloeiende en gastvrije open plek. De energie komt je 

tegemoet als je binnenkomt. Je voelt je welkom en weet dat je 

op een belangrijke plek bent, in het hart van de wijk. De huidige 

predikant Marieke den Braber typeerde de gemeente als vrolijke, 

oecumenische protestanten. Je proeft er geen binnenkerkelijke 

geslotenheid, geen fundamentalistische zwaarte, maar 

aandacht voor elkaar, de wereld, het klimaat, duurzaamheid en 

gevoel voor solidariteit. Kerksociologisch zou je De Hoeksteen 

Midden Orthodox kunnen noemen, maar haar eigenheid valt 

niet te typeren. Vooral omdat die zo samenvalt met de plek in 

de wijk, waarmee De Hoeksteen een Schot in de roos is.  Want 

een Hoeksteen is ook altijd de Sluitsteen van een complexe 

architectonische structuur die zij bij elkaar houdt, die zij 

verbonden houdt. En zo geeft de Hoeksteen de wijk iets terug, ze 

is de sluitsteen van de wijk en geeft Schothorst daarmee een ziel.
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Liedboek
Eén van de mooiste muziekinstrumenten is de menselijke 

stem. In de kerk maken we er dankbaar gebruik van. Daarbij 

staan ons vele liederen ter beschikking, te vinden in een 

ruime verzameling psalm- en gezangboeken. Sommige 

van deze boeken worden maar kort gebruikt en dan weer 

vervangen door een nieuwere versie. Andere gaan decennia 

en in een enkel geval zelfs eeuwen mee. Het meest bekende 

voorbeeld van dit laatste is de oude psalmberijming van 1773, 

die in sommige kerken nog steeds in gebruik is. Heel wat 

kerkgangers kennen er nog verzen van uit het hoofd.

Maar ook alweer bijna vijftig jaren geleden deed het Liedboek 

zijn intrede in de kerk. ‘1773’ of, in progressievere kerken, de 

berijming uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, werd daarin 

vervangen door de berijming van 1968. En ‘gezangen’ werden 

‘liederen’. Dat Liedboek kreeg in 2013 een opvolger: Liedboek - 

Zingen en bidden in huis en kerk. Kortweg Liedboek 2013. Het 

is een uitgave van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied 

(ISK), een samenwerking van acht kerkgenootschappen 

uit Nederland en Vlaanderen, waarvan de grootste de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is.

Er zijn opvallende wijzigingen ten opzichte van het eerste 

Liedboek: een uitbreiding van het aantal liederen, tot ruim 

1400 (inclusief de psalmen), waaronder meer liederen voor 

kinderen. Ook werden éénregelige liederen toegevoegd, 

gedeeltelijk uit Taizé. En Iona liederen, ontleend aan de 

Keltische spiritualiteit. Op het eiland Iona (bij Schotland) 

bevindt zich een kloostergemeenschap die deze traditie 

levend houdt. Ook opmerkelijk is dat na psalm/lied 150 niet 

lied 1 volgt, maar lied 151. De bekende dominee-dichter 

André Troost zei hierover indertijd in het Reformatorisch 

Dagblad: “Alleen hadden ze na de psalmen niet moeten 

doornummeren. De gebruiker moet direct kunnen zien dat 

de 150 psalmen een aparte bundel vormen. Dat is niet een 

onderdeel van het grote geheel, nee, dat is het liedboek van 

Israël. Dat maakt het uniek en dat zie je nu niet meer.”

In 2018 evalueerde de PKN het gebruik van het nieuwe 

liedboek. In het Rapport beproeving Liedboek 2013 leidde dat 

tot twee conclusies:

�  Het liedboek bevat te weinig liederen die passen bij een 

evangelische geloofsbeleving

�  Het liedboek bevat te weinig liederen voor kinderen en (met 

name) jongeren

En men vermoedde een verband: “… dat met name het 

ontbreken van voldoende liederen die jongeren aanspreken 

sterk samenhangt met het hiervoor genoemde tekort aan 

'evangelische' liederen.” Ook was er lichte teleurstelling en 

verlegenheid: “Een kleine minderheid van de gemeenten 

gebruikt het liedboek niet. Dit zijn vooral gemeenten die 

zichzelf typeren als 'gereformeerde bond' en 'hervormd'.” Deze 

trouwe volgelingen van Calvijn gingen intussen een andere 

weg: ze stelden een eigen zangbundel samen - Weerklank. 

Deze bevat uiteraard alle psalmen en een selectie liederen 

verzameld uit ruim dertig al bestaande bundels, waaronder 

Liedboek 2013. Met dank aan ISK overgenomen, schrijven de 

samenstellers.

Zo kan en mag iedere vogel zijn eigen lied zingen. En gelukkig 

is er in dit stemmenkoor nog steeds veel samenklank te horen.

Gert de Pijper is lid van de Joriskerk
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Kijk in de kerk

1987 bouw De Hoeksteen

1994 Jonakamp met De Open Hof

2009 Pelgrimstocht

2011 Soos 55+

Erfgoedfoto.nl
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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.

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 0118Stadsdominee

Roze viering voor verbinding
in Amersfoort
Zondag 10 oktober wordt, in het 

kader van de jaarlijkse “Coming-Out 

Day” op 11 oktober, een roze viering 

gehouden. In de aanloop naar deze 

viering praat ik met Wijnt en Dion, 

twee van de organisatoren, over hun 

achtergrond, het onderdeel zijn van de 

LHBTI+gemeenschap en hun ideeën en 

ervaringen rond de roze viering. 

Wijnt is geboren in Amersfoort. 

Destijds, we spreken dan over de 

jaren 60-70 van de 20e eeuw, was 

homoseksualiteit minder zichtbaar 

aanwezig zodat ze in haar tienerjaren 

haar lesbische gevoelens ervaarde in 

de gedachte: was ik maar een jongen. 

Nu is het gewoon en vanzelfsprekend 

voor haar, al 22 jaar heeft ze een relatie 

met haar huidige vrouw. Maar ook in 

deze tijd loopt ze op straat niet altijd 

niet hand in hand met haar partner. 

Nageroepen worden geeft haar een 

kwetsbaar gevoel: “Jij bent degene die 

wordt nagewezen, afgewezen, te kijk 

wordt gezet. Het voelt als geschonden 

worden.” Het geweld waarmee in 1982 

de homodemonstratie in Amersfoort 

gepaard ging, is zij niet vergeten. Er 

blijft toch altijd een zekere vorm van 

alertheid. De roze viering is dan ook 

belangrijk voor haar. “Geschapen zijn 

naar Gods evenbeeld betekent dat 

iedereen er mag zijn zoals hij/zij/die is. 

Ook wij, LHBTI+ers, weerspiegelen het 

aangezicht van God. Voor mij is dat de 

kern van mijn bestaan.” 

Dion is als dertiger opgegroeid in 

een andere tijd. Dion identificeerde 

zich voorheen als lesbienne, maar 

is er inmiddels achter non-binair te 

zijn. Voor hen is het non-binair zijn 

volkomen normaal. Die vindt in de roze 

viering een plek voor gelovige mensen, 

zonder oordelen naar elkaar toe. Het 

is een omgeving waar een minderheid 

in de meerderheid is. Dion ziet dat 

homoseksuele relaties steeds meer 

geaccepteerd zijn, maar dat non-binair 

zijn nog onbekend is. Die ziet voor 

zichzelf een rol in de maatschappij om 

dit uit te leggen. 

Bij de roze viering is iedereen welkom, 

ook zij die solidair willen zijn met 

de LHBTI+gemeenschap. De viering 

vindt plaats op 10 oktober in de Sint 

Franciscus Xaverius kerk aan ’t Zand 29 

te Amersfoort, aanvang om 14.00 uur. 

Voorganger is stadsdominee Diederiek 

van Loo. Na afloop is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten, met thee, 

koffie en wat lekkers. Aanmelden is 

niet nodig, de kerk is groot genoeg om 

afstand te houden voor wie dat wil. 

Op 4 september ontvingen we in de Amersfoortse 

Zwaan 15 Deense dominees die op studiereis 

waren. In het kader van hun thema: 'Ecclesia 

semper reformanda' (Op zijn Deens: Kirken er 

altid under forandring  en in het Nederlands: de 

kerk moet steeds opnieuw vorm krijgen) wilden 

zij alles weten over hoe wij kerk zijn in de stad 

en wat een stadsdominee is en kan betekenen. In 

middag vierden we met hen een vesper waarin 

wederzijds bekende liederen tweetalig gezongen 

werden. Mooi om zo te ervaren dat de kerk 

ook een wereldwijde gemeenschap vormt.  Na 

afloop poseerde ik met Berit Weigand van de 

Deense collega's die mee voorging en de daar 

gebruikelijke lange zwarte toga met gesteven 

ronde kraag droeg.
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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.

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 ZwaanAmersfoortse Zwaan

9 oktober, 16 uur: "Schepping kun je 

niet zien", Diederiek van Loo trekt Bij-

belse lijnen over behoud van de schep-

ping en de klimaatcrisis. Een moment 

van verdieping op de basis, omdat deze 

week de klimaatpelgrims Amersfoort 

aan doen. 

16 oktober, 16 uur: Muziek na de Markt. 

Jan Jansen speelt op het prachtige 

J.H.H. Bätzorgel. Hij brengt muziek van 

Sweelinck en (vader) J.S. en (zoon) C. 

Ph. E. Bach. En dat op een historische 

dag, want precies 400 jaar nadat Jan 

Pietersz Sweelinck in Amsterdam stierf: 

16 oktober 1621. 

17 oktober, 12-17 uur: KunstKijkRoute in 

de binnenstad. We verwelkomen in de 

Zwaan vier kunstenaars met keramiek, 

textiel en schilderijen: Gerlina Pols, Mia 

Wittop Koning, Agnes van den Enk en 

Corine de Waart. Moderne kunst in een 

eeuwenoude gewijde ruimte is altijd 

bijzonder. 

17 oktober, 20 uur: Theatervoorstelling 

Utrechts Requiem. Een van de men-

sen van de Zwaan werkt mee aan dit 

bijzondere muziekproject waarbij pro-

fessionele musici en zangers liederen 

brengen over stad- en streekgenoten 

bij wie het leven tegen zat. Over hun 

herstellend vermogen. Hun veerkracht. 

Het gaat om mensen met een psy-

chiatrische aandoening, autisme of 

traumatische ervaringen. Ze vertelden 

hun verhalen aan Ellen Blom, filmma-

ker en dramatherapeut. Ze beschreven 

de lichtpunten, het begin van herstel, 

de sprankjes hoop. Wat houdt je bij het 

leven? Wat troost je? Waar komt die 

veerkracht toch vandaan? Ellen vroeg 

honderduit. En Herman van Tongerloo 

zetten hun verhalen om in een lied-

tekst. Vijf professionele componisten 

schreven de muziek. En wij mogen het 

horen en trots zijn op deze sterke men-

sen en ons laten troosten in alles waarin 

we herkenning vinden in deze verhalen.

23 oktober, 16 uur: Viering waarin 

Diederiek van Loo voorgaat. Een uur van 

bezinning en rust, maar net zo goed van 

energie en kracht. Iets nieuws horen, je 

ogen en oren de kost geven, brood en 

wijn proeven als tekens van de belofte 

van God voor ieder mens: om te mogen 

delen en samen eten van al het goede 

dat de aarde geeft.

Nu corona alle koren zo lang heeft stil 

gelegd grijpen we de gelegenheid aan 

om iets nieuws te beginnen, in plaats 

van het Zwaan-koor. Met trots presente-

ren we de "kerkmuziek-brouwerij". 

Van 15 tot 15.45 uur is iedereen welkom 

die graag samen zingt en het leuk vindt 

om iets te leren over de liederen en de 

liturgie van de aansluitende viering. 

Deze "brouwerij" staat onder leiding 

van Cees-Willem van Vliet. We zingen 

de liederen, wat eenvoudige zettingen 

en canons al naar gelang de mogelijk-

heden van de groep, en brengen die 

aansluitend in de dienst ten gehore. 

Aanmelden is makkelijk, dan weten we 

op wie we mogen rekenen, maar ook 

zonder aanmelding ben je welkom.

30 oktober, 19.30 uur: Concertviering 

met gedachtenis van alle overledenen. 

Wie graag namen wil noemen van wie 

overleden zijn maar nog altijd in het 

hart die is welkom om een kaarsje op 

te steken. Namen kunnen van tevoren 

worden doorgegeven, of ter plekke in 

de kerk worden opgeschreven.

6 november, 16 uur: in de serie Eye-ope-

ners lezen we onder leiding van Wijnt 

van Asselt gedichten van moderne 

Poolse dichters over het thema vrijheid. 

Samen hardop gedichten lezen brengt 

zoveel meer dan dat je stil in je eentje 

met een boek zit. Want iedereen leest 

iets anders. Lees en luister mee!

HET FONDS RICHTER
Wij willen u graag meer achtergrond geven over een fonds waarmee wij reeds vele jaren diaconale projecten steunen: het 

'Fonds Richter'. Dit fonds werd gevormd uit het geld dat de heer en mevrouw Richter-Heinemann te Soest nalieten aan de 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amersfoort-Baarn-Soest. Het Fonds Richter is als ‘geoormerkt geld’ opgenomen onder de 

fondsen van de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Het College van diakenen van de PGA beheert het fonds 

en legt hiervan verantwoording af in de jaarstukken. Het kapitaal van het fonds wordt niet aangetast maar de beschikbare 

rente wordt elk jaar besteed. De rentebaten over 2020 zijn besteed aan de volgende projecten:

1) De Stichting Leergeld Amersfoort:

 Deze stichting biedt schoolgaande kinderen van vier tot achttien jaar de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. 

2) De kinderen van Ndola (Zambia) de Stichting Bezwa

 In de sloppenwijk Chipulukusu in het noorden van Zambia heerst veel werkloosheid. Drank- en drugsgebruik zorgen 

voor criminaliteit, prostitutie voor HIV-besmetting en andere ziekten. De plaatselijke gemeente probeert met educatie, 

voorlichting en werkplaatsen de jongeren een beter toekomstperspectief te bieden.

3) De Amersfoortse Zwaan

 ‘De Amersfoortse Zwaan’ beoogt een nieuwe vorm van kerkzijn in deze tijd, en richt zich op een breed publiek: Luthers, 

anders- of niet- kerkelijk. In het spoor van Luther: vrij èn dienstbaar.

Jan Jansen speelt op 16 oktober orgel

11



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
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Kerkdiensten
Voorlopig zetten we onze lezingen uit het 

Bijbelboek Genesis voort. Op die manier 

voorkomen we dat de lijn van deze verhalen 

verbrokkelt.

Op zondagmorgen 3 oktober is het Israël-

zondag. We staan stil bij de onopgeefbare 

verbondenheid met de nakomelingen van 

Abraham. We lezen in deze dienst Genesis 

23 over Abraham die een graf koopt voor 

Sara.

Op zondag 17 oktober vieren we in de och-

tend- en de avonddienst het Heilige Avond-

maal. In de morgendienst lezen we Genesis 

24 over de zoektocht naar een vrouw voor 

Isaak. In de avonddienst lezen we Genesis 25 

over de geboorte van Jacob en Ezau.

Op zondagmorgen 31 oktober lezen we 

in Genesis 26 over een hongersnood die 

Isaak en Rebekka doet uitwijken naar het 

buitenland. 

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.

Giften
In augustus en september zijn tot dusver de 

volgende giften binnengekomen

Eenmaal € 25, via mw. Van Beek, en ten bate 

van de diaconie eenmaal € 50, via ds. 

Mosterd en eenmaal € 20, via mw. De Leede. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Save the Date - 12 oktober Startavond ‘Verlangen naar het Goede'

We zijn ervan overtuigd dat we beter 

kunnen zorgdragen voor de schepping. 

Maar wat is goed leven? Welke 

keuzes kunnen we hierin maken? De 

duurzaamheidscommissie van de 

Adventkerk nodigt iedereen uit om 

hier op dinsdagavond 12 oktober met ons 

over na te denken. Thema is: 'Verlangen 

naar het Goede’. Vraag de commissie het 

hemd van het lijf over de plannen die er 

liggen, hoor ervaringsverhalen van andere 

gemeenteleden en wordt geprikkeld 

door een column. We gaan ook samen 

nadenken over onze eigen rol. De avond 

is in de Adventkerk van 20:00-22:00 uur. 

Meer informatie volgt. We hopen jullie 

de 12e te ontmoeten. Wil je meer weten? 

Mail duurzame@adventkerk.nl

12



De protestantse gemeente een mozaïek? Een mooi beeld, maar ook 
wat ongelukkig

Nico de Fijter kreeg de vraag om in het kader van een uitwisseling van kerkleden eens een dienst in de Bergkerk bij te wonen. Hoe 

heeft hij het ervaren? “Je kunt heel makkelijk constateren dat het toch echt mooi en bijzonder is dat al die verschillende kerken 

samen één gemeente vormen, om weer over te gaan tot de orde van de dag.”

Of ik op zondag Trinitatis – de zondag 

na Pinksteren dus - namens de Advent-

kerk naar de Bergkerk wilde. Iemand uit 

de Bergkerk zou naar de Adventkerk ko-

men. Iets soortgelijks zou in de andere 

kerken van de Protestantse Gemeente 

Amersfoort (PGA) gebeuren: een uitwis-

seling van kerkleden, die bij dat bezoek 

in een van die andere kerken een gebed 

zouden uitspreken. Mooi plan, vond ik. 

Buiten coronatijden vindt er op zondag 

Trinitatis een gezamenlijke PGA-dienst 

plaats in de Joriskerk. De uitwisseling 

van gemeenteleden waar dit jaar voor 

werd gekozen, was een uitstekend 

coronaproof alternatief.

De PGA wordt wel een mozaïek aan 

kerken genoemd. Onderling best wel 

verschillend – uit hervormde, gerefor-

meerde of lutherse traditie, van vrijzin-

nig tot orthodox – maar samen toch een 

fraai geheel. Een mooi beeld. Maar ook 

een beetje ongelukkig.  

En misschien zelfs een beetje armoedig. 

Je kunt constateren dat het toch echt 

mooi en bijzonder is dat al die verschil-

lende kerken samen één gemeente vor-

men. Dat het buitengewoon belangrijk 

is om elkaar vast te houden in deze tijd 

van voortgaande ontkerkelijking. Dat 

eenheid in verscheidenheid iets schitte-

rends is, natuurlijk, uiteraard, prachtig! 

En vervolgens kun je overgaan tot de 

orde van de dag, en nimmer iemand 

ontmoeten van een van de andere PGA-

wijken. We zijn allemaal lid van de PGA: 

jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn.

Het zal veel PGA-leden vertrouwd 

voorkomen. En dat is echt jammer, 

merkte ik ook weer op zondag Trinitatis. 

Ik ging naar de Bergkerk, woonde er een 

prachtige dienst bij (die er op allerlei 

momenten inderdaad anders aan toe 

ging dan in de Adventkerk), vierde het 

avondmaal mee, sprak vooraf en na 

afloop met mensen die ik nooit eerder 

ontmoette maar met wie ik me – zeker 

ook vanwege dat gezamenlijke avond-

maal – direct verbonden voelde, en ging 

gevoed en verrijkt weer naar huis. 

Daarom is dat beeld van de PGA als een 

mozaïek ongelukkig: als je vastgelijmd op je 

eigen plek blijft liggen, krijg je nimmer in de 

gaten hoe rijk en divers de PGA is, hoe rijk 

en divers de gemeente van Christus is. En 

dan heb ik het alleen nog maar over de PGA: 

onze stad kent nog tientallen kerken die niet 

zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in 

Nederland, maar met wie we - of we dat nou 

in de gaten hebben of niet - toch ook echt 

verbonden zijn. 

Van de acht jaren dat ik deel uitmaakte van 

de wijkkerkenraad van de Adventkerk was 

ik er zes afgevaardigd naar de algemene ker-

kenraad (AK) van de PGA. Eerlijk is eerlijk: 

de vergaderingen van die AK zijn niet per se 

de allerinspirerendste momenten die je als 

kerkenraadslid beleeft. Maar ze werden wel 

omlijst met talloze ontmoetingen met PGA-

leden uit andere wijkkerken. En die heb ik 

stuk voor stuk als verrijkend ervaren. Ze lie-

ten me zien hoe rijk en breed geschakeerd 

Gods kerk is, ze lieten me zien op hoeveel 

plekken en manieren Gods Geest werkt, 

ze lieten me zien hoe waardevol het is om 

verder te kijken dan je eigen kerkelijke 

horizon. En er gaat een zekere relative-

ring van uit: het plaatst de discussies op 

de soms vierkante millimeter die we in 

onze wijkkerken kunnen voeren in een 

breder en ontspannend perspectief.

Het is hoog tijd dat al die PGA-mozaïek-

steentjes eens flink gehusseld worden. 

Hoe? Berg het deugt-het-wel-meetlatje 

op dat we zo gauw uit onze binnenzak 

neigen te halen als het om andere ker-

ken gaat. Maak op zondagochtend eens 

een – al dan niet digitaal – uitstapje 

naar een van de andere PGA-wijken. 

Doe mee aan PGA-brede activiteiten. 

Vraag de kerkenraad om veel meer dan 

nu gebeurt predikanten van de andere 

PGA-wijken uit te nodigen om in de 

Adventkerk voor te gaan. Dan zal dat 

beeld van een veelkleurig mozaïek pas 

écht iets gaan betekenen.

Nico de Fijter is gemeentelid van de wijkge-

meente Adventkerk. 

Dit plafondmozaïek, waarop Jezus staat afgebeeld, is te vinden in het Vaticaan.

13



Kerkdiensten oktober
Het is fijn dat de coronamaatregelen waarin 

wij de richtlijnen van de PKN volgen, de 

komende tijd versoepelen. Iedereen is 

welkom in de kerk, het reserveringssysteem 

zal vervallen, we doen een beroep op eigen 

verantwoordelijkheid (dus thuisblijven bij 

klachten) en het motto luidt ‘Geef elkaar de 

ruimte’. In kerk en kapel zullen de stoelen 

nog steeds op gepaste afstand staan en we 

reguleren het koffiedrinken na de dienst, 

zodat er geen opstoppingen ontstaan en er 

voldoende ruimte is voor iedereen. Laten 

we op elkaar en onszelf letten en elkaar de 

ruimte geven.

Ook de kinderen zijn van harte welkom in de 

kerk. Elke zondag is er in de dienst een aan-

dachtsmoment voor hen, dat kan zijn in de 

vorm van afwisselend kindernevendienst, 

of een kinderviering met ‘godly play’in de 

kapel of een ouder-kind viering. De ouders 

worden tijdig geïnformeerd. Verdere 

informatie kunt u krijgen van jeugdouder-

ling Jacomijn van der Kooij, email: jvander-

kooij@verus.nl 

Kapeldiensten om 9.00 uur
De kapeldiensten zijn inmiddels ook weer 

opgestart. De kapel is prachtig en heeft een 

eigen sfeer, verstild en gekleurd door het 

binnenvallende ochtendlicht van de mooie 

'Taizé ramen'. Nu de regels wat meer ruimte 

geven, is het fijn dat we ook weer gebruik 

kunnen gaan maken van de kapel. Het zijn 

geconcentreerde en verstilde vieringen van 

Schrift en Tafel op de vroege zondagoch-

tend. Bij de herstart van de kapeldiensten 

hebben we besloten om de aanvangstijd 

met een half uur te vervroegen van 9.30 

naar 9.00 uur. In de praktijk bleek dat er 

te weinig tijd was tussen de kapeldienst 

en de dienst van 10.30 uur. Vooral voor de 

voorganger is het noodzakelijk om even 

wat tijd te hebben tussen de 2 diensten. We 

realiseren ons dat een half uurtje vroeger 

op zondagmorgen wel even wennen zal 

zijn. Dat zal wisselend worden ervaren. De 

kerkenraad heeft besloten om over 3 maan-

den te evalueren, we zijn benieuwd naar uw 

bevindingen.    

Geef elkaar de ruimte
‘Geef elkaar de ruimte’ is het motto van 

het advies van de landelijke PKN voor de 

verruiming van maatregelen met ingang 

van 25 september. De 1,5 meter maatregel 

is opgeheven, echter gepaste afstand blijft 

nodig. Dus ‘Geef elkaar de ruimte’.  Het mo-

deramen van de Bergkerk volgt dit advies. 

Het betekent:

- Het reserveringssysteem voor de kerk-

diensten vervalt. Reserveren is niet meer 

nodig.

- De inrichting van de kerkzaal blijft 

onveranderd, setjes van 1 of 2 stoelen op 

gepaste afstand.

- Gemeenteleden kunnen hun jas weer 

ophangen in de garderobe

- Collectes blijven plaats vinden via mand-

jes bij de uitgang. 

- Koffie/thee na afloop van de dienst wordt 

in de hal en buiten geschonken.

- Voorkom opstoppingen en volg daartoe 

aanwijzingen die worden gegeven. Geef 

elkaar de ruimte. 

Zondag 10 oktober, 20e na Pinksteren 

Om 9.00 uur dienst van Schrift en Tafel in de 

kapel, om 10.30 uur dienst van Schrift en Ge-

bed in de kerkzaal. Lezing Marcus 10,17-31. 

Na de dienst van 10.30 uur kennismaking 

met nieuwe leden en belangstellenden van de 

Bergkerk

Zondag 17 oktober, 20e na Pinksteren 

Om 9.00 uur dienst van Schrift en Tafel in 

de kapel, om 10.30 uur dienst van Schrift en 

Gebed in de kerkzaal. Lezing Marcus 10,32-

45. Gastvoorganger Dr. Albert Jan Stam uit 

Leusden. 

Zondag 24 oktober, 21e na Pinksteren 

Om 9.00 uur dienst van Schrift en Tafel in 

de kapel, om 10.30 uur dienst van Schrift en 

Gebed in de kerkzaal. Lezing Marcus 10,46-

52. Gastvoorganger ds J. Delhaas uit Alphen 

aan den Rijn 

Zondag 31 oktober, Allerheiligen 

Om 10.30 uur dienst van Schrift en Tafel

- de kapeldienst vervalt deze zondag - 

We noemen de namen van gemeenteleden, 

die het afgelopen jaar zijn overleden. Bij 

elke naam ontsteken wij een lichtje, dat op 

de gedachtenistafel wordt geplaatst. De 

families van overleden gemeenteleden zijn 

voor deze dienst per brief uitgenodigd. 

Open kerk om te gedenken

Na de dienst (vanaf 11.30 uur) blijft de kerk 

tot 13.00 uur open voor wie dat wil om uit 

persoonlijke kring iemand te gedenken. Er wordt 

gemusiceerd, u kunt een lichtje aansteken en er 

is gelegenheid om even in de kerk te zitten en te 

gedenken.  Om 13.00 uur sluiten we de gedach-

tenis af met een kort liturgisch moment.  

Informatiebijeenkomst nieuwe 
leden en belangstellenden
Zondag 10 oktober na de dienst van 10.30 

uur is er een informatie- en kennismaking-

bijeenkomst 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 kennis-

making volgt er informatie over de Bergkerk 

en is er alle gelegenheid om vragen te stel-

len. Ook op andere zondagen kunt u voor en 

na de dienst terecht bij de Informatietafel 

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. 

Rond het levenseinde
In het kader van het project 'onder de vijgen-

boom' - over zingevingvragen bij het ouder 

worden –start eind oktober de gespreks-

kring ‘het laatste bed’ o.l.v. Rene Rosmolen 

en Jan van Baardwijk over 'vragen rond het 

levenseinde'. In het persoonlijke pastoraat 

komen deze vragen regelmatig aan de 

orde. Over levenseinde en levensverhaal, 

over sterven en overgave, over loslaten in 

vertrouwen, over je laatste bed, over onze 

angst, onze hoop…maar ook over meer prak-

tische vragen bij een mogelijke uitvaart, een 

testament/wilsverklaring of medische zorg. 

Er zijn 4 ochtend bijeenkomsten gepland. 

De Kring ‘het laatste bed’ – vragen bij het 

levenseinde - van 10.00 tot 12.00 uur in de 

Bergkerk op 26 oktober, 2 november, 

Bergkerk
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
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9 november en 22 november. 

Kosten voor de kring zijn € 30,-.

Opgave bij predikant: 

jvbaardwijk@kpnmail.nl of 

ds Rene Rosmolen: r.rosmolen@casema.nl  

Bloemengroet en 
verjaardagsgroet
Graag delen wij met u een verandering in 

de bestemming van de zondagse bloemen-

groet.

Waren de bloemen uit de eredienst de 

laatste jaren veelal bestemd voor gemeen-

teleden van 90 jaar en ouder die jarig waren, 

nu is het zo georganiseerd dat een bredere 

bestemming mogelijk is. 

 

Bergkerkleden van 90 jaar en ouder ontvan-

gen een verjaardagsgroet in de week van 

hun verjaardag. Deze wordt gebracht door 

een voor hen bekende bezoekvrijwilliger.

De namen van deze jarigen worden op de 

zondag na de verjaardag, bij de afkondigin-

gen vooraf aan de eredienst genoemd als 

teken van verbondenheid.

Daarnaast worden de bloemen die op zon-

dagmorgen in de kerkzaal staan, bestemd 

voor een gemeentelid dat vanwege ziekte, 

huwelijksjubileum, geboorte of een andere 

(ingrijpende) levensgebeurtenis hiervoor in 

aanmerking komt.

In sommige gevallen kan dit een gemeente-

lid zijn van 90 jaar of ouder.

De achterliggende gedachte van de aanpas-

sing is 

� dat er een bredere bestemming voor de 

bloemen op zondagmorgen mogelijk is 

� dat de verjaardagsgroet door een voor 

de jarige bekende bezoekvrijwilliger 

gebracht kan worden en het bezoek op 

een rustig moment plaats kan vinden.

Al enkele weken wordt er op deze nieuwe 

manier gewerkt en de ervaringen zijn 

positief. We zetten het verzorgen van de ver-

jaardags- en bloemengroet dan ook graag 

op deze manier voort. 

Pastoraal ouderlingen Foekje Damstra en 

Jeannette Kemp

Onderweg
De laatste tijd ligt Cees Nooteboom op mijn 

nachtkastje, in 2018 verscheen zijn boek ‘De 

omweg naar Santiago’, waarin hij rond-

scharrelt in de verlaten binnenlanden van 

Spanje. Het verleden is er altijd, zo schrijft 

hij, en het is er niet. Een mooie omschrijving 

van gedenken. ‘Het gebeurt op elke reis, of 

liever: het gebeurt mij op elke langere reis. 

De tijd die ik van huis weg ben, stagneert, 

stolt, wordt een soort massief, raar ding dat 

zich achter me sluit. Dan ben ik weg, ik ben 

aan iets anders onderhorig geworden, aan 

het reizen, aan het ijle element van nergens 

bij horen, aan het verzamelen van het 

andere. Ik heb er een woord voor gezocht, 

en ik kan het niet anders zeggen dan zo: ik 

raak uitgebreid. Nu is dat in de gedachte van 

Spinoza een van de twee attributen van God, 

dus ik moet oppassen, maar toch. Ik dij uit 

met datgene wat ik opslorp, zie, verzamel. 

Dat is geen hoger weten, het is eerder een 

aanslibben, aanklitten van beelden, teksten, 

van alles wat van de straat, de televisie, 

uit gesprekken, uit kranten naar mij toe 

stroomt en zich aan mij of in mij vastzet.’

Zo zijn we onderweg, als pelgrims op onze 

levensreis.

Bereikbaarheid
In de week van 17 t/m 24 oktober staat een 

weekje vrijaf gepland. Tijd voor een wande-

ling. In voorkomende gevallen kunt u via het 

pastoraal meldpunt 06-19945139 een beroep 

doen op pastorale zorg of een vervangende 

predikant.    

Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk 

Muziek op de Berg 
Zondag 10 oktober, 15.30 uur 
Hoe Bach troost
Dat de muziek van Bach mensen troosten 

kan, is een even bekend als moeilijk te om-

vatten fenomeen. Maar dat Bach – mét een 

groep orthodoxe hymnologen uit zijn tijd – 

ook echt de bedoeling had om de troostrijke 

theologie die uit de oude liederen van 

Maarten Luther spreekt muzikaal tot uit-

drukking te brengen, is veel minder gekend. 

Lydia Vroegindewey promoveerde onlangs 

op dit onderwerp en legt aan de hand van 

haar ‘case-study’ – de cantate ‘Aus tiefer Not 

schrei ich zu dir’ uit hoe dit zit. De cantate 

wordt in dit concert vervolgens uitgevoerd 

door koor, solisten en barokensemble (met 

blazers) o.l.v. Cees-Willem van Vliet, omlijst 

door werken die verband houden met de 

zondag voor welke deze cantate geschreven 

is. Voor informatie over aanmelding etc. zie 

de website van de Bergkerk of de Facebook-

pagina van Muziek op de Berg. 

Het was een mooie ochtend zaterdag 11 

september j.l.. Om 9.00 uur verzamelde 

zich de kerkenraad in de Bergkerk. Even 

een kop koffie en dan naar de kapel 

voor de ochtendopening. We zochten 

naar inspiratie, wat heeft ons in die zo 

vreemde ‘corona periode’ op de been 

gehouden. Hoe zijn we er doorgekomen?  

Wie of wat inspireert ons?  Helemaal stil 

en enthousiast tegelijk werden we van 

4 filmpjes van gemeenteleden die over 

hun prachtige persoonlijke verhaal en 

inspiratiebronnen vertelden. Veel dank 

Joanne, Ruth, Casper, Seline, Annelies, 

Anthony. De vonk van inspiratie sprong 

over, in kleine groepen spraken we met 

elkaar over onze inspiratie en over de 

speerpunten voor de komende tijd. Over 

het belang van je gezien weten, welkom 

zijn, verbinding tussen generaties, 

aandacht voor duurzaamheid, aandacht 

voor kinderen en hun ouders. Ter 

afsluiting vierden we als kerkenraad rond 

de tafel in de kapel en deelden in brood en 

wijn. De avondmaalswijn ‘Grace’ was een 

bijzondere fairtrade kwaliteit. Tenslotte 

genoten wij van een heerlijke lunch 

op het terras in de mooi onderhouden 

binnentuin van de Bergkerk. We kijken 

terug op een mooie dag.

Bezinningsdag kerkenraad
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Bij de diensten
Op 10 oktober gaat ds. Borger voor. We lezen 

uit Johannes 8: 12 – 20. Jezus begint in dit 

gedeelte met de woorden ‘Ik ben het licht 

van de wereld’. Maar we lezen ook weer over 

de menigte of over de werkers in de tempel 

die Jezus willen grijpen en doden, maar het 

(nog) niet doen. 

Op 17 oktober is ds. Smedema uit Leusden 

onze voorganger. Hij schrijft: ‘Ik zal mij aan 

het rooster houden op 17 oktober en dat 

betekent dat ik mij zal richten op Markus 

10: 32-45.

Niet de beste plaatse in het Koninkrijk, maar 

dienen, dat is waar het op aan komt.’

Op 24 oktober gaat ons gemeentelid ds. 

Schoonderbeek voor. Ze gaat het hebben 

over Marcus 10: 46-52, het verhaal van Bar-

timeus: wie kijkt en wie ziet, want het gaat 

niet alleen over Bartimeus.

Op zondag 31 oktober komen er een paar 

lijnen bij elkaar. Het is natuurlijk Hervor-

mingsdag en daar zal zeker aandacht voor 

zijn. Ook heeft  het Nederlands-VlaamsBij-

belgenootschap (sinds een tijdje zijn beide 

Bijbelgenootschappen verder gegaan als 

één) deze zondag aangemerkt als Bijbel-

zondag. Op 13 oktober wordt er een Nieuwe 

Bijbelvertaling gepresenteerd, de NBV21.  

Taal is ontwikkeling en dat geldt ook voor 

de Nieuwe Bijbelvertaling. In de NBV21 zijn 

een paar dingen anders vertaald dan in de 

NBV. Op 31 oktober zullen we gedeelten uit 

Johannes 9 lezen uit de NBV21. 

Ter gedachtenis
Adriana Pieternella (Addy) 

de Pater - van Overbeeke (1931-2021)

Mevrouw de Pater woonde lang in Gorssel. 

Zij kwam naar De Koperhorst, dichterbij een 

van haar kinderen, toen zelfstandig wonen 

niet meer mogelijk was. Met enkele anderen 

van onze gemeente mocht ik haar leren 

kennen. Zo werden wij de gemeente waar 

na haar overlijden op 24 augustus jl. haar 

naam genoemd werd in één adem met de 

Naam van God.

Het leven van mevrouw De Pater droeg de 

stempels van de tijd: oorlog en wederop-

bouw, mogelijkheden maar vooral ook veel 

beperkingen in de jaren daarna, groot ver-

antwoordelijkheidsgevoel waardoor eigen 

verlangens er bij in schoten, een kerkscheu-

ring die diepe wonden sloeg. Persoonlijk 

leed is haar niet bespaard gebleven. Door 

alles heen was zij een lieve, vriendelijke, 

betrokken vrouw. “Het is alles goed …”, zei 

ze tegen haar kinderen. ‘Ik weet aan Wie ik 

mij vertrouwe’ noemde ze als lied voor haar 

uitvaart op de begraafplaats van Gorssel op 

30 augustus jl. We wensen haar kinderen, 

kleinkinderen en ieder die haar mist de 

troost en levensmoed van God.

ds. Rein van der Zwan

Catrina van Bokhorst - Lammers 

(1932-2021)

Geloof, zorgzaamheid en humor ken-

merkten Tiny van Bokhorst, lieve vrouw 

van Gert. Al zo’n 60 jaar geleden kwamen 

ze op elkaars weg, bijna 50 jaar waren ze 

getrouwd. Ze hadden het zo goed samen, 

in verbondenheid met wederzijdse families 

en bekenden. Elkaar tot hulp; in de laatste 

periode van haar leven heeft Gert vooral 

veel voor haar kunnen doen zodat ze samen 

konden blijven tot bijna op het eind.

Mevrouw van Bokhorst wilde beslist niet op 

de voorgrond treden. In de kring van de fa-

milie toonde zij zich zeer betrokken. Mooie 

herinneringen daaraan klonken bij haar uit-

vaart. Zij had haar goede redenen om niet 

aan kerkelijke activiteiten deel te nemen, 

steunde haar man om dat wel te doen en 

leefde in het geloof dat zij door God gekend 

is en dat Gods genade haar genoeg is. Dat 

staat boven haar bericht van overlijden op 

24 augustus jl. In dat vertrouwen vond haar 

uitvaart plaats op 31 augustus vanuit De 

Bron. ‘Uw genade is mij genoeg’ is de bede 

en het vertrouwen van Gert nu hij zonder 

Tiny verder moet. Het is onze bede en wens 

voor hem en voor allen die Tiny missen.

ds. Rein van der Zwan

Gemeentereis Griekenland 
In de voetsporen van Paulus
30 april – 8 mei 2022

Twee keer werd deze reis geannuleerd i.v.m. 

de coronacrisis. Nu er weer meer kan, wor-

den de reisplannen weer opgepakt. 

Een reis in het spoor van de reis die beschre-

ven wordt in Handelingen 16:11-18:18. We 

gaan van de plek in het noordoosten van 

Griekenland waar Paulus met zijn medewer-

kers voor het eerst voet op Europese bodem 

zetten tot de plek waar hij weer scheep 

ging op het zuidelijk gelegen schiereiland 

Peloponnesos. Dan zijn we in de plaatsen 

geweest die in Handelingen genoemd 

worden: Filippi, Amphipolis, Thessaloniki, 

Berea, Athene, Korinthe. Daarbij ook in 

andere beroemde plaatsen uit de rijke ge-

schiedenis en cultuur van Griekenland zoals 

Kalambaka, (hangende kloosters), Delphi, 

Epidaurus, Nafplion.

Nadere informatie over programma, kosten 

en alle belangrijk zaken in een informatie-

bijeenkomst op maandag 11 oktober a.s., 

19:30-20:30 u in De Bron. Uiteraard is deze 

uitnodiging voor iedere belangstellende, 

niet alleen voor (eigen) kerkleden!

Connie en Rein van der Zwan (reisleiding), 

tel. 033-4755158/06-30424613, email: rgvan-

derzwan@kpnmail.nl

Dank!
Hartelijk dank aan iedereen die mijn 25 

jarig ambtsjubileum tot een gedenkwaardig 

moment heeft gemaakt, zowel op zondag 

12 september als op woensdag 8 september 

bij het symposium. Van binnen en buiten de 

gemeente zijn er veel mooie en hartelijke 

woorden en reacties gekomen. Dat heeft mij 

en ons goed gedaan. Twee prachtige slingers 

mochten we ontvangen: een met een wens 

en een favoriet lied van velen van u en een 

slinger van de kinderen, met mooie wensen 

en afbeeldingen. Heel veel dank daarvoor! 

Ds. Berend Borger
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Van U is de toekomst

Startzondag van het seizoen 2021-2022, 

zondag 19 september jl. kreeg het thema 

dat door de landelijke kerk is aangereikt. 

De kerkdienst begon met de bewerking 

van het Onze Vader door Huub Oosterhuis 

dat uitloopt op de bede en belijdenis: Van 

U is de toekomst / kome wat komt. Wat is 

dat, geloven in ‘Uw Koninkrijk kome? Hoe 

houd je dat geloof hoog in de wereld van 

vandaag? Waar schuurt het in je eigen 

leven, waar wordt het bevestigd? Liederen, 

lezingen, gebeden en beelden gingen 

hierover. Na de kerkdienst was er een 

keuzeprogramma. 

Mozaïek van hoop

Er was servies om kapot te gooien. Een symbolische handeling om de ellende van de 

coronacrisis stuk te slaan. Van de scherven kon een mozaïek worden gemaakt van de droom 

die je deelt.

mozaïek maken | mozaïek maken 2

Met elkaar oplopend kan je zomaar mooie 

gesprekken hebben. Het weer werkte er aan 

mee. ‘Vertel eens, wat betekent toekomst 

voor jou? Hoe wordt dat zichtbaar in je leven 

nu?’

Een andere groep zocht het gesprek onder 

een dromenvanger: ‘Wat riep de kerkdienst 

bij je op?’ Zorgen en teleurstellingen over 

de wereld van vandaag werden geuit. 

Verlangens en tekens van hoop kregen stem. 

Toekomstbeelden en dromen over hoe het 

zal werden gedeeld. Gesprekken van hart tot 

hart, dat is ook kerk-zijn!

Aandacht voor elkaars ‘droom’

verslag van mooi generatiegesprek

Tieners ontmoetten oude(re) gemeentele-

den, ze spraken met elkaar over actuele vra-

gen en over keuzen die je in het leven moet 

maken. Bij de afsluitende lunch deelden zij 

hoe mooi deze gesprekken waren.
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De Brug
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
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Bij de diensten
Op 3 oktober lees ik verder in de begin-

hoofdstukken van Genesis. Omdat het deze 

zondag ook Israëlzondag is ga ik voor even 

over de grens van hoofdstuk 11 heen en lees 

over de roeping van Abraham (Gen.12). God 

gaat na het debacle van de torenbouw van 

Babel met Abraham een bijzondere weg. De 

zegen van God zal tot de volkeren doordrin-

gen langs de weg van Abraham en het volk 

dat uit hem geboren zal worden. ‘Het heil is 

uit de Joden’, heeft Jezus gezegd, en dat kan 

en mag de kerk nooit vergeten. 

Op 10 oktober is onze ouderenpastor, ds. 

Wim van der Hoeven, de voorganger. De 

week erop, 17 oktober, ga terug naar de 

‘proloog’ op de Bijbel, de hoofdstukken 1-11. 

Eerder kwamen de hoofdstukken 1,2, en 6-9 

al aan de orde. Op deze zondag zal dat het 

beroemde hoofdstuk zijn over de verzoeking 

van Adam en Eva in het paradijs: Genesis 3. 

Het vertelt hoe het kwaad ingang vond in 

de mensen en vervolgens in de wereld. Dat 

blijft iets raadselachtigs hebben. Ook iets 

tragisch? Daar lijkt het wel op maar de Bijbel 

is geen tragedieboek, en dus moeten we er 

toch wat anders in beluisteren. 

Op 24 oktober ruilen collega Gerard Kansen 

en ik met elkaar en begroeten wij hem dus 

in de Brug. Op 31 oktober, de dag van de 

Reformatie, zal ons gemeentelid, ds. Hans 

Végh, de voorganger zijn. En op woensdag 

3 november is er een dienst op de dankdag 

voor gewas en arbeid, waarin ik zelf voor-

ganger ben. Het is voor mij nu nog te ver 

vooruit om te kunnen zeggen welke lezing 

er dan zal zijn. Goede diensten gewenst. 

Arjan Plaisier.

In Memoriam 
Hennie Monkhorst-Priem

Geboren werd ze op 28 december 1932 in 

Amersfoort. Daar overleed ze ook op 28 

augustus 2021. We namen op 3 september 

op Rusthof afscheid van deze zuster. Ze werd 

geboren pal naast de Nieuwe Kerk in de 

Amperestraat 5, waar ze woonde met haar 

ouders en haar zes zussen. Ze trouwde op 

1 december 1955 met Diederik Monkhorst. 

Hen werd één zoon geboren: Gerhard. Na 

veel verhuizingen vestigden ze zich in Maas-

tricht waar zij ouderling werd. Ze waren 

daar intens betrokken bij de gereformeerde 

kerk en later bij de samenwerkende kerken. 

Eind vorige eeuw kwamen ze terug naar 

Amersfoort en woonden in de Undineflat. 

De laatste jaren werd het Nijenstede, waar 

Diederik overleed in 2015. Hennie leefde 

vanuit een rotsvast geloof. Zo vroeg ze nog 

kortgeleden: ‘Ben ik al in de hemel?’. Ze 

leefde op de grens van hier en daar. We 

mochten nadenken over het prachtige 

gedeelte uit Romeinen 8 en speciaal over de 

tekst ‘meer dan overwinnaars’. We bidden 

Gerhard en Jenny en hun kinderen Kevin 

met Michelle en Reinout met Kim en hun 

kinderen Hailey en Sofia sterkte toe bij het 

verwerken van dit verlies. Moge de Here God 

jullie daarin troosten en sterken.

Ds. Wim van der Hoeven

In Memoriam 
Wilhelm Ronald Lenden

Op maandag 6 september overleed Wilhelm 

Ronald (Rudy) Lenden, in de leeftijd van 87 

jaar. Rudy stond in onze gemeente inge-

schreven als ‘vriend’. Er was voorheen goed 

contact tussen hem en ds. Van Wagenin-

gen. Na een eerste huwelijk, waarin onder 

andere zoon Ronald geboren was, trouwde 

hij met mw. Trees Rosilawati. Zij woonden 

samen op de Undineflat, totdat dit vanwege 

de gezondheidstoestand van Rudy niet 

meer ging en hij in het verpleeghuis moest 

worden opgenomen. Samen met kinderen 

uit beide huwelijken en klein- en achter-

kleinkinderen werd op 13 september zijn 

leven herdacht in een dienst van woord en 

gebed in de Brug. Daar mochten we luiste-

ren naar de altijd weer nabije woorden van 

Psalm 23, de Heer is mijn herder. Wilhelm 

Ronald werd onder klokgelui begraven 

op de van oorsprong Rooms Katholieke 

begraafplaats aan de Utrechtseweg. Wij 

wensen zijn vrouw Trees, de kinderen en 

kleinkinderen en verdere familie de troost 

en nabijheid van God toe. 

Ds. Arjan Plaisier    

Uit de kerkenraad
Woensdag 15 september hebben we onze 

eerste kerkenraadsvergadering van het 

nieuwe jaar weer gehad. Een hoopvol jaar, 

waarin we als gemeente weer kunnen op-

bouwen nu de corona maatregelen telkens 

verder versoepeld worden. Wat mooi was 

dan ook het bericht op 14 september dat 

de anderhalve meter maatregel (onder 

voorwaarden) losgelaten kan worden! 

Eindelijk kunnen we weer iedere zondag de 

hele gemeente uitnodigen en hoeven we 

niet meer te werken met reserveringssyste-

men. Wel richten we de zaal veilig in, zodat 

b.v. mensen met een gezondheidsrisico op 

anderhalve meter kunnen zitten.

Op de kerkenraadsvergadering hebben we, 

n.a.v. een eerste versie van het beleidsplan, 

gesproken over de situatie waarin we ons 

als gemeente nu bevinden. Het werd een 

vruchtbaar en open gesprek over wat ons als 

gemeente en teams samenbindt, en om van 

daaruit te praten over focus en prioriteiten 

voor de komende tijd. Ook deelden we onze 

zorgen en pijn over het afgelopen jaar, b.v. 

rond de vacatures die ontstaan zijn in het 

kerkenwerk. We beseffen ons dat er een 

nieuw normaal is ontstaan wat we met 

elkaar moeten herontdekken. Hierbij is het 

belangrijk telkens terug te gaan naar de 

basis, nl. dat we ons werk vanuit genade en 

naar vermogen mogen doen.

We hebben op de startzondag hier met de 

gemeente verder over gesproken, waarin 

we onze verlangens over wat we hopen te 

ontvangen het komende jaar met elkaar 

deelden. Maar ook wat we willen geven. 

Vanuit dat gesprek hopen we het vuur aan 

te wakkeren om tot eer van Hem op pad te 

gaan, binnen en buiten de kerk. We zullen 

dit gesprek verder oppakken op de kerken-

raadsvergadering in oktober.

Leendert Kok.

Huwelijksjubileum
Op 15 oktober 2021 hopen de heer H.J. 

Riggeling en mevrouw H.O. Riggeling-

de Koning, Weltevreden 68, 3811 NL 

Amersfoort 50 jaar getrouwd te zijn. 

Op 21 oktober 2021 hopen de heer B. 

Verhoef en mevrouw N. Verhoef-Janknegt, 

Bizetstraat 22, 3816 WR Amersfoort 

eveneens 50 jaar getrouwd te zijn. 

We wensen beide bruidsparen een 

vreugdevolle dag en Gods zegen en 

nabijheid op hun verdere levenspad.
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Startzondag picknick           

Na de dienst op de startzondag zijn we met elkaar naar het Park Randenbroek gegaan om daar te genieten van 

een picknick. Het was heerlijk weer en het was erg fijn om elkaar weer te ontmoeten van jong (de jongste is net 

een paar weken oud) tot oud of ouder. We hebben genoten van lekker eten, mooie gesprekken, voorbijgangers 

die ook even aanhaakten en een potje voetbal. Een mooie aftrap van het nieuwe seizoen.

Giften
In de afgelopen maanden is door Ds. V.d. 

Hoeven een gift van € 20,- ontvangen van 

B. en eveneens € 20,- van R. Via Marjet van 

Raaij is een gift van € 10,- ontvangen van 

mevr. D. Door het Ouderenpastoraat is €.5,- 

ontvangen van mevr. V. Hartelijk dank voor 

deze giften.

Start jeugdwerk
Maandag 13 september hebben we een 

startavond gehad met de leiders van 

de Bruggroepen. Het was een mooie 

avond waarin we de ervaringen van de 

verschillende groepen hebben gedeeld. 

De gemene deler is dat de leden van de 

groepen het heel fijn vinden om met elkaar 

op te trekken, met elkaar mee te kunnen 

leven en samen te leren uit de Bijbel en 

samen te oefenen in geloof. Er waren een 

aantal nieuwe aanmeldingen voor de 

groepen die allemaal een plekje hebben 

gevonden. 

Wil je dit jaar ook meedoen of wil je graag 

meer weten over de Bruggroepen? Laat het 

mij weten! 

Dineke.ruitenberg@gmail.com
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De Hoeksteen
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
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Uit de kerkenraad
In een speciale vergadering toonde werk-

groep Hoeksteen Vitaal de resultaten (zie 

het stukje van de werkgroep)

De reguliere vergadering was de eerste 

die werd voorgezeten door onze nieuwe 

voorzitter, Tjeerd Grünbauer. Hij zette de 

toon door een gedicht voor te lezen over het 

‘Onze Vader’: als we het gebed van de Heer 

met aandacht uitspreken, merken we dat we 

sommige regels niet altijd van harte kunnen 

beamen – maar toch worden we gesteund 

en geaccepteerd door de Vader. Van de re-

sultaten van ons overleg heeft u al een deel 

kunnen meemaken in de jubileumdienst en 

de dienst waarin ambtsdragers aftraden of 

werden bevestigd. Mooie diensten allebei! 

We keken verder vooruit: naar alledaagse 

dingen zoals een nieuw digitaal systeem 

voor onze kerk en de hele PGA dat de privacy 

en de communicatie beter kan waarbor-

gen, maar ook naar de kerkdiensten in de 

kerstperiode en de Inspiratiemomenten 

van maandagavond (zie hieronder). Naar 

nieuwe kringen die gemeenteleden kunnen 

helpen groeien in hun geloof en hun leven 

als christen in de wereld. Naar dromen die 

mensen hebben om onze kerk zichtbaar-

der te maken in de wijk. We bespraken de 

vacatures die er nog zijn, met name die van 

diaken.

Ineke van Oosten, scriba

Werkgroep Hoeksteen Vitaal
Een aantal maanden geleden is binnen de 

Hoeksteen het project ‘Hoeksteen Vitaal’ 

gestart. Aanleiding voor het onderzoek was 

het gegeven dat de gemeente in ledenaan-

tal krimpt en dat het niet altijd eenvoudig is 

om de mensen te vinden voor de taken die 

vervuld moeten worden. Of: taken waarvan 

we met elkaar denken dat die vervuld 

moeten worden, omdat het altijd zo gegaan 

is. Binnen de werkgroep worden we, door 

een externe begeleider, aangemoedigd om 

nu eens met andere ogen te kijken. Niet in 

de eerste plaats te kijken naar de problemen 

die er liggen, maar om even een stapje terug 

te doen en de vraag te stellen: wat verlangen 

we nu eigenlijk?

Op zoek te gaan naar ons diepste verlangen. 

Dat is waar we als Werkgroep Hoeksteen 

Vitaal toe aan willen zetten. De afgelopen 

maanden zijn er veel gesprekken gevoerd, 

waarin we geprobeerd hebben om scherp te 

krijgen wat we nu eigenlijk in de kerk waar-

deren. Wat raakt ons, in het geloof, in de 

kerk, in de Hoeksteen? En wat verlangen we 

voor de toekomst? Het gaat verder dan de 

concrete wens om een ander type liederen 

in de dienst te zingen, of om bijvoorbeeld ie-

dere dinsdagochtend met een groepje voor 

de kerk te bidden. Het gaat om de vraag 

welk verlangen achter dat verlangen zit, 

achter dat verlangen om samen te bidden, 

anders te zingen, of meer stil te zijn.

In ons proces van samen zoeken gaan we 

eerst naar dat verlangen. De afgelopen 

twee zondagen stonden er vijf verlangens 

op grote vellen papier geschreven, na de 

kerkdienst buiten uitgestald. Daarbij ging 

het om verlangens die voortkomen uit 

de vele gesprekken die we de afgelopen 

maanden (onder elkaar hebben gevoerd. 

Op de betreffende zondagen kon ieder die 

dat wilde aangeven (door het plakken van 

stickertjes) welk verlangen hem of haar 

het meeste aansprak. Én ieder kon op het 

verlangen reageren, door opmerkingen op 

de vellen te plaatsen. Juist ook die reacties 

helpen om verlangens aan te scherpen – dit 

zijn geen definitieve verwoordingen- en 

samen dichter te komen bij wat we nu ten 

diepste verlangen. En straks, van daar uit 

verder te gaan.

We zijn dus op zoek naar: waar raakt dit 

verlangen u of jou, of waar juist niet, roep 

het juist iets heel anders bij u of jou op? 

Want daar waar je geraakt wordt, daar is 

God misschien wel aan het werk, en daar 

kan iets moois gaan groeien en gebeuren. 

We zijn benieuwd!

Namens de Werkgroep Hoeksteen Vitaal, 

Wilco van den Heuvel

Ascheid van terugtredende 
ambtsdragers en bevestiging 
nieuwe ambtsdragers
Op zondag 19 september namen wij 

afscheid van de volgende terugtredende 

ambtsdragers:

Gijs de Raad als ouderling-voorzitter, 

Corita Johannes als diaken, Jan van Veluw 

als diaken en Frank Odding als ouderling-

50-jarig jubileum van de wijk-gemeente van de Hoeksteen
Op zondag 12 september mochten wij dankbaar het 50-jarig bestaan van de wijkgemeente 

van De Hoeksteen vieren (zie elders in dit nummer). 
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Gemeentegezicht

Margriet van den Berg

Wat is je naam en waar ben je geboren? 

Margriet Bab van den Berg- Volkers, geboren in Leeuwarden 

in 1947.

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Druk rentenieren.

Hoe lang ben je al bij De Hoeksteen? 

Vanaf 1989 toen we hier kwamen wonen.

Waar zit/zat je in de kerk en waarom daar? 

Op een plekje dat nog vrij is.

Wat is je favoriete lied, binnen en buiten de kerk? 

Lied: “Woman” van John Lennon, “Mijn Schild ende 

Betrouwen” en dat wat op dat moment het hart raakt.

Als je bidt, waar bid je dan voor? Beter eigenlijk voor wie? 

Kinderen en kleinkinderen en voor wie in me opkomt en

 een zegen vragen. Maar ik probeer meestal eerst dankbaar te 

zijn voor de nieuwe dag, het licht, water, eten. Dat ik

 recht op mijn voeten kan staan, niet moedeloos, maar 

positief.

Wat is je levensmotto? 

Alles hoeft niet perfect te zijn, behalve liefhebben.

Wat heb je mee gekregen van je opa en oma/van je ouders?

 Gewoon, wat hoort. Mijn vader was meer bewogen. Over 

gevoelens sprak men niet.

 Vooruit, wederopbouw, zo zijn onze manieren. Meer het 

(voor) beeld van mijn grootouders: doen, ontdekken, 

wat brengen. Hun liefde voelen voor de mensheid op 

verschillende manieren. Hoe zij in het leven stonden.

In welk bijbel-verhaal wil jij wel een rol spelen? Welke rol? En 

waarom juist die?

 Het verhaal over de koningin van Sheba! Discussiëren met 

Salomo en logeren. Of Lydia de purperverkoopster, die

 Paulus ontmoet. Leren vertrouwen te hebben in jezelf en in 

God!

Wat zie jij als belangrijk voor de toekomst van De Hoeksteen? 

Gewoon doorgaan met de mensen die graag willen komen. 

Het goed hebben met elkaar. Kerk-zijn is altijd een  

golfbeweging. Na een flinke storm vallen veel takken van de 

bomen. Een natuurlijk proces. Het komt altijd weer goed of 

anders. Wij veranderen, God niet.

Wat wil je nog kwijt? 

Negatieve bagage.

kerkrentmeester. Uit ons midden bleken 

ook anderen bereid een nieuwe taak in het 

ambt op zich te nemen: Ineke van Oosten 

als ouderling-scriba, Frederique van der 

Harst als diaken en Tjeerd Grünbauer als 

ouderling-voorzitter. 

Inspiratiemoment op 
maandagavond
Tijdens Corona raakten we (ook in de 

kerken) een aantal vertrouwde zaken kwijt. 

Maar er werden ook nieuwe initiatieven 

geboren. Bijvoorbeeld de onlinediensten. 

Maar er gebeurde meer… In de zomer 

van 2020 werd in De Hoeksteen een start 

gemaakt met het Inspiratiemoment op 

maandagavond. De bijeenkomst heeft de 

vorm van een avondgebed van 30 minuten, 

en de vaste onderdelen zijn: stilte, muziek/

zang, een Woord en enkele woorden (vaak 

gekoppeld aan de lezing van de volgende 

zondag), meditatie, moment van delen en 

(open) gebed. Corona was de aanleiding. 

Maar dankzij het initiatief in de zomer van 

2020 groeide een waardevolle traditie, die 

we niet zomaar weer willen loslaten.

Graag nodigen we je uit op maandagavond 

ook eens naar de Hoeksteen te komen, van 

19.30-20.00 uur. Het zal voorlopig nog wel 

zo blijven dat sommigen van ons liever grote 

groepen wat mijden. Ook voor hen is het 

Inspiratiemoment op maandagavond een 

mooie mogelijkheid. Welkom!

Namens het voorbereidingsgroepje, 

Jan Wolswinkel.

Vesperdiensten gaan weer van 
start
Deze serie vesperdiensten, die we eind vorig 

jaar moesten afbreken i.v.m. Corona,  zetten 

we nu voort, waarbij we ons laten inspireren 

door de Groene Bijbel, een bijzondere uit-

gave van de Nieuwe Bijbel Vertaling. Hierin 

zijn gedeelten gemarkeerd die uitnodigen 

om respectvol om te gaan met de schep-

ping, die ons als Godsgeschenk is toever-

trouwd. Wij nodigen u van harte uit om deze 

vesperdiensten mee te vieren, elke tweede 

zondag van de maand, om 17:00 uur in De 

Hoeksteen. Deze maand dus op 10 oktober.

Soos 55+ bestaat 40 jaar!!!

Woensdag 13 oktober komen we deze keer 

om 14.30u samen in de Hoeksteen. De 

familie Wattimena verzorgt voor ons een 

heerlijke en feestelijke Molukse maaltijd, 

daarom beginnen we wat later.

Op 27 oktober om 14.00 uur komt de heer 

Greveling ons vertellen over Henri Nouwen 

aan de hand van het schilderij van Rem-

brandt over de verloren zoon.

Als u vervoer nodig hebt, bel dan met Diny 

Pathuis (4721816) of met Wil van der Meij 

(0620 532 627).

Diny Pathuis

Geloven door de week
Zondags lukt het nog wel om eens stil te 

staan bij het geloof. Maar in de hectiek van 

de week minder: dan is er je werk, misschien 

de school van je kinderen, een sociaal leven. 

En tegen de tijd dat je moe op de bank ploft 

heb je geen puf meer om over levensvragen 

of geloof na te denken. Maar je hebt er af en 

toe juist wel behoefte aan. Hoe kun je het 

dan toch doen? We nodigen je uit om een 

avond met leeftijdsgenoten daarover na te 

denken. Dus ben je:

-  tussen de 30 en 45 jaar

-  single, in een relatie, zonder of met kinde-

ren

En wil je wat inspiratie opdoen, ervaringen 

uitwisselen en gewoon erover doorpraten? 

Kom dan maandagavond 25 oktober naar 

de kerk, van 20 tot 22 uur. Fijn als je van te 

voren laat weten dat je komt via de app aan 

ds. Marieke: 06-27152946 of predikant@

hoeksteenamersfoort.nl 
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Bij de diensten
Zondag 10 oktober gaat ds. Marieke den 

Braber voor in een dienst van Schrift en 

Tafel. Waarover gaat het deze morgen? 

De dienst van vanmorgen gaat over een 

Bijbelboek wat we bijna nooit lezen: Judas. 

Ingeklemd tussen de drie brieven van Johan-

nes en het boek Openbaring. Je bladert er zo 

aan voorbij. Maar er staat nogal wat, en het 

is niet allemaal even vriendelijk. Zeker niet 

voor mensen die niet geloven. We lezen de 

verzen 17-25. Wat moet of kun je met zo’n 

tekst? Ik probeer de tekst te plaatsen in de 

tijd waarin ze werd geschreven, en een voor-

zet te doen over hoe je het nu kan lezen. 

Op zondag 17 oktober is ds. Borger de voor-

ganger. We lezen dan uit Johannes 8: 37 – 47, 

een indringend gedeelte waarin Jezus nogal 

provocerend optreedt. Na de dienst wil ds. 

Borger u graag iets aanbieden vanwege zijn 

25 jarig ambtsjubileum. 

Zondag 24 oktober is ds. van der Harst de 

voorganger.. Hij leest met u Jesaja 59 en 

schrijft daarbij: Of je huis nu scheurt door de 

aanleg van een kanaal, door het oppompen 

van gas, of je nu zwaar in de problemen 

komt omdat je onterecht van fraude met 

toeslagen wordt verdacht, of je nu ja-

renlange gevangenisstraf krijgt voor iets 

wat je niet gedaan hebt ….. soms worden 

mensen keihard geraakt door fouten van 

de overheid. In Jesaja 59 lezen we ook van 

veel onrecht. En in vers 16 staat er dan: ‘er 

is niemand die tussenbeide kwam’. En God 

verbijsterde zich. Wat betekent dat voor ons 

vandaag?

Zondag 31 oktober is nationale Bijbelzon-

dag, ds. van der Zwan is de voorganger. Er 

is bijna geen kerkdienst waarin niet uit de 

Bijbel gelezen of gezongen wordt. Waarom 

dan een speciale Bijbelzondag? Wel, om 

er bewust bij stil te staan wat we met de 

Bijbel ontvangen en hoe we deze lezen. Het 

verschijnen van de NBV21 – de herziene 

Nieuwe Bijbelvertaling – is ook een aanzet 

om over Bijbellezen na te denken, zoals in 

en na deze kerkdienst gebeurt.

Nieuwe Bijbelvertaling: hoezo? 
wat? waarom?
Op 13 oktober verschijnt de herziene Bijbel-

vertaling die in 2004 uitgekomen is. Deze 

vertaling krijgt de naam NBV21. Waarom na 

17 jaar alweer een nieuwe vertaling? Wat is 

er eigenlijk nieuw aan? Het zal wel niet voor 

niks zijn, maar laat eens wat teksten horen 

en zien waaruit dat blijkt!

Welkom met deze en andere vragen of op-

merkingen op maandag 8 november a.s in 

De Bron, van 14.00 - 15.30 u of  20.00 - 21.30 

u. De zogenoemde kwartetkerken 

Emmaüskerk, De Bron, De Hoeksteen, 

Fonteinkerk) bieden deze kennismaking 

met de NBV21 aan. 

Uit de kerkenraad
Donderdag 23 september vergaderde 

de kerkenraad voor de tweede keer met 

de nieuwe voorzitter Koert Jansen. De 

kerkenraad vergadert nu elke maand, maar 

niet langer dan anderhalf uur. Nu volgen 

de belangrijkste onderwerpen die werden 

besproken en de besluiten die werden 

genomen:

Na de laatste persconferentie geeft de ker-

kenraad het dringend advies, nu de ander-

halve meter niet meer verplicht is, gepaste 

afstand te houden. Gemeenteleden, die zich 

niet prettig voelen na de laatste maatrege-

len, kunnen plaatsnemen in de zijvleugels. 

We geven elkaar de ruimte!

In oktober zal er een gemeenteberaad 

worden georganiseerd, de kerkenraad zal 

de gemeente informeren over het nieuwe 

visiedocument en we gaan dan met elkaar 

hierover in gesprek.

Met de nieuwe installatie in de kerkzaal is 

de volgende stap deze zaal multifunctioneel 

te maken. De kerkenraad nam het besluit 

de achterste 4 banken in het middendeel te 

verwijderen. Daarna zal een besluit worden 

genomen over de banken in de zijvleugels.

Elke vergadering wordt één onderwerp 

uitgebreid behandeld, dit keer deed de 

jeugdouderling, Edwin ten Haken, uitge-

breid verslag. Besproken werd het opstarten 

na de coronaperiode. De kindernevendienst 

is vanaf nu de 1e en de 3e zondag van de 

maand. Voor de soos samen met De Bron 

en De Hoeksteen zijn tot januari 2022 5 

uitdagende programma’s georganiseerd en 

de datum voor het Jonakamp 2022 is ook 

bekend: 10 t/m 12 juni 2022. 

Tenslotte werd samen met de kerkenraad 

van De Bron besloten dit seizoen 2 keer 

gezamenlijk te vergaderen, de eerste verga-

dering is in november in de Emmaüskerk.

Jan Lamberts, scriba.

In de voetsporen van Paulus - 
gemeentereis Griekenland 
We volgen het spoor van Paulus met zijn 

medewerkers op zijn eerste reis naar 

Griekenland. Het gaat van Neapolis waar hij 

aan wal kwam tot aan Kenchreeën waar hij 

weer scheep ging. Die reis gaat door Filippi, 

Thessaloniki, Berea, Athene, Korinte en veel 

plaatsen die in de Bijbel niet genoemd wor-

den, maar wel getuigen van de rijke Griekse 

geschiedenis en cultuur. In Handelingen 

16:11-18:18 wordt deze reis beschreven, als 

we dit spoor volgen komt deze beschrijving 

voor ons tot leven. Deze reis is van 30 april – 

8 mei 2022.

Informatiebijeenkomst: maandag 11 okto-

ber, 19:30 – 20:30 uur in De Bron, Vogelplein 

1, Amersfoort. Zie verder het bericht op de 

pagina’s van De Bron in deze Drieluik.

Connie en Rein van der Zwan, reisleiding

Emmaüskerk
kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 

verhuur: dhr. H. Tornij, zaalbeheer@gmail.com

predikanten: ds. R.G. van der Zwan, tel. 4755158, 

rgvanderzwan@kpnmail.nl, (woensdag en donderdag); 

ds. B. Borger, b2.borger@planet.nl; 

ds. W. Verschoor, wimverschoor@kpnmail.nl

scriba: J. Lamberts, Hertenhoeve 1, 3831 TT Leusden, 

scriba.emmauskerkamersfoort@gmail.com

penningmeester: B. Boomsma, bouke@boukeboomsma.nl

bankrekening: NL 97 INGB 0008 0012 59 t.n.v. 

Emmaüskerk Protestantse Gemeente

internet: www.emmauskerk-amersfoort.nl

Protestantse wijkgemeente
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Proef! Geloven in het Soesterkwartier - startzondag 26 september

De samenwerkende geloofsgemeenschap-

pen in het Soesterkwartier presenteerden 

zich weer aan de buurt. Dit zijn wij: gewone 

mensen met een lekker kopje koffie, thee en 

koek. Even rust, misschien een spelletje, een 

gesprek, luisteren naar muziek, een kaarsje 

aansteken. Na een gezamenlijk ochtendge-

bed met Gerrie Huizenga en Rein van der 

Zwan als voorgangers was er buiten weer 

van alles te beleven. Iets minder uitgebreid 

dan de vorige jaren. Toch was het fijn om 

met afstand, heel voorzichtig stappen te 

zetten, samen als geloofsgemeenschappen, 

samen met de wijkbewoners. Zo een goede 

start te maken voor het nieuwe seizoen.

De kinderen konden zich uitleven op het 

springkussen, er werd kubb gespeeld, 

gesjoeld en er was stoepkrijt.

De vuurton stond weer klaar en er konden 

broodjes gebakken worden en het ijs van 

Vitelli smaakte weer best!

Het werd voor iedereen, van jong tot oud, 

een gezellig en goed uur van ontmoeting en 

verbinding.  
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Fonteinkerk
kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 

koster: Fahmi Icho, tel. 06-42028436, 

fahmi.icho@hotmail.nl predikant: ds. W. Verschoor, 

Slaperdijk 36, 3831 SK Leusden, tel. 432 43 51, 

wimverschoor@kpnmail.nl (tel. spreekuur 

maandag, dinsdag en vrijdag 8.00-9.00 uur) 

scriba: scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl 

wijkdiaconie: NL08RABO0373710259

internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

wijkkas: NL59INGB0003814259

Protestantse wijkgemeente

Bij de vieringen
Zo 3 okt: gemeentelid ds. Maria Berends is 

onze de voorganger. Het is Israël zondag. 

Zo 10 okt: we komen samen voor een dienst 

van Schrift en Tafel. We lezen uit Lucas 

22:14-20, en denken na over de betekenis 

van het Avondmaal. We hebben allemaal 

onze eigen gedachten bij het Avondmaal, 

maar er speelt méér dan we denken.

Zo 17 okt: ds. Evert Overeem uit Leusden is 

onze voorganger. Hij was predikant in Lut-

telgeest/Kuinre, Enter en Haren, en daarna 

adjunct-directeur van de Diensten organisa-

tie van de PKN.

Zo 24 okt: ds. Wim Verschoor start een 

prekenserie over het Onze Vader. Het wor-

den waarschijnlijk zes preken. Vandaag de 

aanhef en de eerste bede: “Onze Vader in de 

hemel, uw Naam worde geheiligd.”

Zo 31 okt: staan we stil bij de tweede en 

derde bede van het Onze Vader: “Uw Ko-

ninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde 

zoals in de hemel.” 

Serie over het Onze Vader
Een vrome man stond in zijn huiskamer te 

bidden. Hij ging zó in zijn gebed op, dat 

hij niet hoorde hoe zijn kind in de wieg 

lag te huilen. Toen de rabbijn langs het 

huis liep, hoorde deze het gehuil en stapte 

naar binnen. In de huiskamer stootte hij 

de biddende man aan: “Hoor je niet hoe je 

kind ligt te huilen?” De man keek zijn rabbi 

verstoord aan: “Natuurlijk hoor ik dat niet. 

Ik concentreer me op mijn gesprek met de 

Eeuwige.” “Nee,” zei de rabbijn, “nee, dat is 

geen bidden. Als je echt bidt, zie je ieder 

vliegje op de muur…” 

Dit verhaal maakt duidelijk dat bidden 

geen kwestie is van jezelf afzonderen, jezelf 

afsluiten van de buitenwereld. Integendeel: 

bidden maakt je open en ontvankelijk voor 

wat er gebeurt in de wereld en met de men-

sen om je heen. 

Wij ervaren in onze dagen een grote 

verlegenheid met het gebed. Veel mensen 

durven het avontuur van het gebed niet 

meer aan te gaan, omdat allerlei vragen en 

twijfels hen daarvan weerhouden. Is er wel 

een God die luistert; is bidden niet een ver-

edelde dialoog met jezelf? En stel dat er een 

God is, - wat doet Hij dan met ons gebed, 

wat kunnen we van Hem verwachten? Mag 

ik in mijn gebed alles zeggen en vragen, of 

moet ik eerst maar eens heel goed naden-

ken over wat werkelijk goed voor mij is? Is 

bidden geen achterhaalde bezigheid, nu 

wij als mondige mensen het leven voor een 

groot deel zelf in de hand hebben? 

Een zekere verlegenheid met het gebed be-

speuren we ook bij de leerlingen van Jezus, 

als ze vragen (Lucas 11:1): “Heer, leer ons 

bidden…” Bidden was in de meeste culturen 

van die tijd iets heel vanzelfsprekends. De 

goden hadden alle touwtjes in handen. 

Met woorden, rituelen, offers en gebeden 

moesten die lotsbeschikkers gunstig worden 

gestemd. Dus er werd heel wat afgebeden. 

Maar Jezus keek er heel anders tegenaan. 

Vragen om gezondheid, voorspoed, een 

veilig bestaan? “Dat zijn allemaal dingen 

die de heidenen najagen,” zei Jezus ervan. 

Het gebed verloor dus zijn vanzelfsprekend-

heid. De leerlingen wisten niet meer waar 

zij aan toe waren. En daarom: “Heer, leer ons 

bidden…” 

Op die vraag gaf Jezus het “Onze Vader” als 

antwoord. Het is het bekendste gebed van 

het christendom en de christelijke cultuur 

geworden. Het bezit een enorme spirituele 

kracht; vaak bidden mensen dit gebed als ze 

geen eigen woorden meer kunnen vinden. 

Het is dan ook een allesomvattend gebed: 

het gaat over geestelijke en aardse zaken, 

over God en over mensen, over het heden, 

het verleden en de toekomst, over de wereld 

om ons heen en het Koninkrijk dat komt. 

Daarmee zijn we weer terug bij het verhaal 

waarmee ik begon: een echt gebed maakt je 

open en ontvankelijk voor de wereld en de 

mensen om je heen. Dat doet het Onze Va-

der beslist: het wil jou weer bewust maken 

van de bedoelingen van God, en jouw ogen 

openen voor de grootheid en zwakheid 

van de mens, en jou weer zicht geven op de 

komende nieuwe wereld. 

Met opzet begon ik dit stukje met een 

verhaal uit de Joodse traditie. Want er zijn 

nogal wat raakvlakken tussen het Onze 

Vader en Joodse gebeden (zoals het “Kad-

disj”). Ook dat zal aan de orde komen in de 

serie van zes preken die ik in gedachten heb. 

De eerste drie preken staan gepland op 24 

oktober, 31 oktober en 14 november.

Wim Verschoor
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Muziek&Ontmoeting: Kamerkoor VENUS op 31 oktober

Na ruim een jaar afwezigheid van Muziek&Ontmoeting in de 

Fonteinkerk, is het op 31 oktober aanstaande weer zover: Kamerkoor 

VENUS uit Utrecht onder leiding van Krista Audere zingt een schitte-

rend programma met als titel ‘Allerzielen, Allerliefst Publiek!’. Zoals 

het Kamerkoor VENUS betaamt, wordt het een bijzondere mix van 

hedendaagse klassieke muziek uit de 20e en 21e eeuw.

VENUS is de stilte voorbij en gedenkt wat we achter 

ons laten en vieren dat we weer samen voor u kunnen 

zingen. Al doende groeten we de heilige maagd met 

werken van Rachmaninov (Vespers), Pärt en Poulenc, 

reflecteren we op de vergankelijkheid van het leven met 

muziek van Brahms en Vasks, en bezingen we de eeuwig-

heid met liederen van Parry, Tavener en Dziesmas. Rus-

sische, Baltische, Franse, Duitse en Engelse melodieën 

vormen zo een innig geheel. Het concert begint om 12.00 

uur en vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom in de 

Fonteinkerk. Na het concert kunt u napraten met elkaar. 

De toegang is gratis en na afloop is er de mogelijkheid voor een 

vrijwillige bijdrage. Omdat het concert een evenement is, gelden de 

toegangsregels zoals door de overheid zijn opgesteld. 

Vergeet dus niet uw Corona vaccinatie- of testbewijs mee te nemen! 
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Expositie: Anneke Kaai

Van 3 oktober t/m 21 november exposeert 

de kunstenares Anneke Kaai uit Giessenburg 

in de Fonteinkerk. De serie schilderijen van 

haar hand genaamd “Gebeden” verwijst 

naar verschillende gebeden uit het Oude- en 

Nieuwe Testament. Ongeveer 15 werken 

zullen worden tentoongesteld.

Anneke Kaai- van Wijngaarden, geboren 

op 5 februari 1951 te Naarden heeft na een 

klassieke opleiding aan de Gooise Academie 

voor Beeldende Kunsten op de Gerrit Riet-

veld Academie in Amsterdam gestudeerd 

en volgde daar de docentenopleiding. Haar 

schilderijen zijn geïnspireerd door Bijbel en 

geloof.

Anneke zegt zelf: “Inspiratie met een hoofd-

letter betekent voor mij: ingeblazen worden 

door de Geest van God. Ik vind dan ook mijn 

Inspiratie in de Bijbel en in daaraan ver-

wante thema’s en ik hoop dat de kijker iets 

van deze ‘Inspiratie’ ervaart bij het zien van 

mijn werk.  Als schilder ervaar ik dat mijn 

geloof mijn werk voedt en dat mijn werk 

mijn geloof versterkt.”

Wees welkom om deze expositie te komen 

bewonderen!

Gemeentezondag en kerkenraad

De zon scheen volop tijdens Gemeente-

zondag; tijdens én na de viering, in de Tuin 

van Zuid en op het plein voor de kerk. Wij 

kijken terug op een mooie dag; een dat die 

in het teken stond van Ontmoeting, welkom 

terug. Terugkijkend durf ik te stellen dat het 

gelukt is elkaar te ontmoeten. Wim zette 

in de viering een inspirerend tijdsbeeld 

neer en stuurde ons met een prikkelende 

vraag op pad: waar kom jij in je leven God 

tegen? Een vraag die levenslang geldt, aldus 

Wim. Goed om daar eens over na te denken 

en van gedachten over te wisselen. Wordt 

ongetwijfeld vervolgd!

Tijdens de Ontmoeting genoten we van een 

lunch en werd FONS in het zonnetje gezet 

voor hun inspanningen van de afgelopen 

anderhalf jaar. Het geheel werd omlijst door 

een miniconcert in de kerkzaal, een zang-

workshop en een dynamische karaoke waar 

niet alleen kinderen zich aan waagden.

Ook werd Willem Oldhoff in het zonnetje 

gezet. De kerkenraad reikte hem het draag-

insigne in goud uit van de Protestantse Kerk 

Nederland. Hij ontving dit voor zijn 40 jaar 

lange kerkelijke carrière die vele functies 

omvat. Een carrière die wordt voortgezet, 

want nog altijd verzorgt hij de ledenadmi-

nistratie van onze wijkgemeente. 

In de eerste kerkenraad na de zomervakan-

tie richtten we onze blik op de toekomst. 

Onder de noemer Fonteinkerk Vitaal in 

2025 komen veel aspecten aan bod. In de 

komende periode worden deze verder door-

dacht en uitgewerkt, onder andere in het 

Kerkenraadsweekeinde eind oktober.

Rik Vroege, scriba

scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Digitale media krijgt 

een vervolg 

In september vond het uitverkocht 

symposium Digitale media, een valse profeet of 

een reddende engel plaats in de Fonteinkerk. 

Mensen uit het hele land bogen het hoofd, 

gingen in gesprek en discussieerden over 

de toekomst van de kerk. Eigenlijk was 

iedereen het over twee dingen eens: 1) goed 

en inspirerend om bij dit symposium te zijn 

en 2) het mag hier niet bij blijven. Er is alle 

reden om hier een vervolg aan te geven. 

En dat gebeurt op dit moment ook. Zowel 

nationaal -samen met PKN- als regionaal met 

de kerken in Amersfoort. 

Op digitalefontein.nl zijn van dit unieke 

event de samenvattingen en conclusies te 

bekijken. En gelukkig hebben wij ook de 

foto’s nog.

25



Nieuwe Kerk
kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 verhuur: Marijke Buis, 

tel. 4614857, beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

predikant: ds. G.A. Kansen, Vermeerstraat 152, 

dominee@nieuwekerkamersfoort.nl, tel. 7370010

scriba: Jelly Posthumus, Edisonstraat 24, 3817 VN Amersfoort

tel. 06-52601151, scriba@nieuwekerkamersfoort.nl 

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. 

Diaconie Nieuwe Kerk PGA 

kopij wijkberichten: drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl

internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Protestantse wijkgemeente
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Overwegingen bij het
nieuwe normaal
Hoewel het coronavirus nog steeds onder 

ons is, zijn er dankzij de hoge vaccinatie-

graad weer meer mogelijkheden om invul-

ling te geven aan het kerk-zijn. Dat is iets 

waar velen ontzettend blij van worden. Te-

gelijk brengt het een mate van onzekerheid 

met zich mee. Hoe groot zijn de aarzelingen 

om elkaar ‘op gepaste afstand’ te ontmoeten 

in de kerk? Hoe ziet de gemeente er uit na 

ruim anderhalf jaar ‘onzichtbaarheid’? Wij 

hebben onlangs veel nieuwe leden welkom 

geheten, maar hoe is het de vele vertrouwde 

mensen vergaan, want daar hebben we 

maar gedeeltelijk zicht op. 

Ontegenzeggelijk heeft deze periode onze 

relatie met God en elkaar beïnvloed. Is 

het u en jou gelukt het geloofsvlammetje 

brandend te houden? Of ervaar je innerlijke 

verschraling en voel je je minder betrokken 

op God en de gemeente? Of heeft het gemis 

juist een nieuw verlangen in je opgeroe-

pen? Als er iets is dat ik van veel mensen 

heb gehoord is hoe belangrijk de zondagse 

diensten zijn in onze drukke levens. Dat is 

voor velen onder ons hét moment van rust 

en bezinning. Het enige ogenblik in de week 

dat je tijd hebt voor het Woord van God en 

je door de heilige Geest op nieuwe gedach-

ten gebracht kunt worden. Online vieringen 

zijn, hoe mooi de registratie ook is (hulde 

aan het beeldteam!), niet alles en het werkt 

zeker niet voor iedereen. 

Hoe dan ook, wij voelen allemaal aan dat 

nu de versoepelingen in gang zijn gezet wij 

als samenleving en als kerk niet kunnen 

doen alsof er niets is gebeurd. Een terugkeer 

naar het oude normaal kan dus niet zomaar, 

maar hoe het nieuwe normaal er uit gaat 

zien is nog onduidelijk. Ik merk aan mezelf 

een soort van vertraging bij het opstarten 

van het nieuwe seizoen. Ja, het startkamp 

voor de jongeren en de startdienst daarna 

waren heel feestelijk. Heerlijk om weer 

lekker met elkaar op te trekken en elkaar 

te spreken. Schitterend was de introductie 

avond voor nieuwe leden. Daar krijg ik, 

net als veel anderen, energie van. Ook zie 

ik uit naar meer fysieke vergaderingen en 

ontmoetingen. 

Toch neem ik de vragen van de afgelopen 

periode mee. Welke lessen hebben wij als 

gemeente geleerd? Hoe zouden we die 

lessen vruchtbaar kunnen maken in de 

komende tijd? Ik zie de valkuil om gelijk het 

hele ‘kerkelijke bedrijf’ weer zo snel moge-

lijk op te starten. 

De vraag die mij bezighoudt is: kunnen we 

met minder activiteiten toe, om zo juist 

meer te kunnen ontvangen én geven? Is 

deze tijd niet geschikt om meer focus in ons 

bezig-zijn te krijgen? In de toekomstvisie 

van de Nieuwe Kerk staat: “De ervaring leert 

dat de kerk de neiging heeft uit te dijen. 

Met het risico op overbelasting – want de 

agenda’s staan sowieso al behoorlijk vol. Bij 

de planning van activiteiten bewaken we 

de balans, want niet het vele is goed maar 

het goede is veel”. Zou juist dit moment niet 

geschikt zijn de dingen die wij doen tegen 

het licht te houden en onszelf biddend af te 

vragen of we die wel of niet opnieuw in gang 

moeten zetten? Wat dat concreet oplevert 

weten we natuurlijk nog niet. 

Wat in de kerkenraad is afgesproken is dat 

we als gemeente zoeken naar een doorstart 

van het Focus traject. Corona heeft dat 

proces gestagneerd en we hopen daar vanaf 

2022 mee door te gaan. We hopen daarmee 

elkaar te kunnen ondersteunen en te stimu-

leren ieder met eigen en gaven en talenten 

in zijn of haar eigen leefomgeving het leven 

in geloof te delen.  

Komende diensten 
Op zondag 10 oktober gaan we in op de 

vraag wat wij van christenen kunnen leren 

die te maken hebben met geloofsvervolging 

en -onderdrukking. Ik zal in die dienst in-

drukken delen die ik heb opgedaan tijdens 

mijn ontmoeting met vertegenwoordigers 

van de Chinese protestantse kerken. 

Op zondag 24 oktober zal in de Nieuwe kerk 

collega Arjan Plaisier voorgaan en ik zal op 

die zondag spreken in De Brug. Dit in het 

kader van de jaarlijkse ruilzondag. 

Op zondag 31 oktober hopen wij op een 

nieuwe manier aandacht te geven aan wat 

we vroeger deden op Dankdag voor gewas 

en arbeid.  

     

Geboren
Wij feliciteren Jantine en Frank van Kooten-

van Rossum met de geboorte van Mirre, op 

19 augustus. Jullie zijn onlangs lid van de 

Nieuwe kerk geworden, maar hebben  jullie 

kleine Mirre al een aantal keer meegeno-

men naar de kerk. Met jullie danken wij 

God voor het wonder van het nieuwe leven 

dat jullie is toevertrouwd  en bidden jullie 

vreugde en wijsheid toe bij het opvoeden 

van jullie dochter.  

Huwelijksjubileum
Op 4 oktober waren Wim en Hilly van der 

Hoeven-Kok 50 jaar getrouwd. Wim en Hilly 

hebben het grootste deel van deze periode 

de gemeente van Christus op verschillende 

plekken in Nederland gediend met toe-

wijding en inzet. Wim is van 1990 tot 2004 

werkzaam geweest als wijkpredikant van 

de Nieuwe Kerk. Inmiddels genieten Hilly 

en Wim van hun welverdiende emeritaat, 

maar dat betekent in hun geval bepaald niet 

dat zij ‘op hun lauweren rusten’. Van harte 

feliciteren wij jullie met dit mooie gedenk-

moment en wensen jullie samen met de 

kinderen en kleinkinderen Gods zegen voor 

de toekomst.  

In memoriam
Op 10 september is Vogelina Vastenburg-

van Doorn op de leeftijd van 89 jaar overle-

den. Kort daarvoor was zij na een val in het 

ziekenhuis opgenomen. Mevrouw Vasten-

burg, Lieneke, is geboren in Soest, maar 

woonde het grootste deel van haar leven 

in Amersfoort.  Ze was sinds 5 jaar weduwe 

van Brun Vastenburg, met wie zij 60 jaar 

gelukkig getrouwd is  geweest.  Vanuit de 

Lichtzaal van het crematorium hebben we 

haar uitgeleide gedaan met de  verwachting 

dat God trouw blijft tot in eeuwigheid.  

De volgende anonieme giften zijn ontvan-

gen door de diaconie. 

� EUR 50 voor plaatselijke stille armoede

� EUR 50 voor Hospice Centraal Azië

� EUR 50 voor Gevangenen

Ds. Gerard Kansen 
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De afgelopen jaren was Jack van 

den Burg missionair ouderling in de 

Nieuwe Kerk. Hij heeft recent afscheid 

genomen van de kerkenraad. Eén van 

zijn taken was het vertegenwoordigen 

van de Nieuwe Kerk in de Algemene 

Kerkenraad van de Protestantse Ge-

meente Amersfoort (de PGA).  In de 

Algemene Kerkenraad (AK) zijn alle 

wijkgemeenten vertegenwoordigd en 

worden belangrijke besluiten genomen. 

Goed dus om hier vertegenwoordigd te 

zijn! Met het afscheid van Jack was er 

een vacature ontstaan. We zijn blij dat 

Louis van der Molen bereid is deze taak 

op zich te nemen. Hij zal benoemd wor-

den tot kerkenraadslid met bijzondere 

taak, te weten vertegenwoordiger van 

de Nieuwe Kerk in de AK van de PGA. 

Graag stellen we in een dubbelinter-

view de vertrekkende en komende man 

aan u voor!

Jack van den Burg: 71 jaar oud, 

getrouwd met Ilse en vader van twee 

volwassen dochters, opa van vier klein-

kinderen en met Ilse woonachtig aan de 

Bekensteinselaan. Sinds 2013 lid van de 

Nieuwe Kerk en gepensioneerd direc-

teur Speciaal Onderwijs en Voortgezet 

Speciaal Onderwijs. De afgelopen 5 

jaar was Jack missionair ouderling in de 

Nieuwe Kerk. Hij is nog altijd betrokken 

bij de Nieuwe Kerk, onder andere bij 

de BAC en Ilse bij de koffiemorgen op 

donderdag.

Louis van der Molen: 56 jaar, vader van 

Sophie en Alexander (beiden 18 jaar 

oud), voormalig diaken in de Nieuwe 

Kerk. Werkzaam geweest in o.a. de ban-

caire wereld maar vanwege rugklachten 

en de behoefte meer mensgericht en in 

balans te werken, voor een ommezwaai 

gekozen. Lang zitten en veel met een 

computer werken gaat niet vanwege 

zijn rug, dus is hij dagelijks in de natuur 

te vinden. Nu actief als (wandel)coach 

en vrijwilliger. Danst graag Salsa en 

is gelukkig met Mirjam, helemaal uit 

Brabant.

Tijd voor wat vragen!

1) Kan je jezelf in drie woorden type-

ren? 

Jack: Gelovig, betrokken, kritisch

Louis: Vrolijk, beweeglijk, en toch ook 

wel erg serieus als het gaat over de belang-

rijke dingen des levens zoals de liefde van 

God, het welzijn van de mens, de schepping 

en het vergaren van wijsheid.

2) Waar loop je warm voor en waar word je 

chagrijnig van?

Jack: Ik word er warm van als ik mensen blij 

en gelukkig zie en als onderwijsman zie 

ik graag kinderen van welke leeftijd dan 

ook en hoe ze plezier maken en groeien en 

bloeien,  maar word chagrijnig van maat-

schappelijk onrecht.

Louis: Ik wandel erg graag, vooral in de ber-

gen, en heb moeite met onverschilligheid en 

jawel, egoïsme en achterkamertjes politiek.

3) Wat is jouw favoriete lied (mag alles 

zijn!)?  

Jack: Liedboek 477 van Muus Jacobse "Geest 

van hierboven, leer ons geloven, hopen, 

liefhebben door Uw kracht..."

Louis: Dat is een goede vraag, het stichtelijke 

antwoord zou waarschijnlijk zijn "Eens als de 

bazuinen klinken", maar stiekem ben ik toch 

wel heel gek op heel veel andere muziek, 

zoals de Latijns Amerikaanse muziek, vooral 

Salsa.vanwege de levensvreugde en zon-

newarmte die het uitstraalt.

4) Wat is de mooiste kerk die je ooit hebt 

bezocht? 

Jack: De mooiste kerk die Ilse en ik ooit be-

zochten was de "Frauenkirche in Dresden".

Louis: Ja, wat is de definitie van mooi, de lief-

de van de mensen van de gemeente maakt 

een kerk mooi denk ik. Vanuit een puur 

kunstgeschiedenis gerelateerd antwoord 

zeg ik de SintPieter in Rome, maar ik voel 

me meer verbonden met Hem in een kleine 

zeer sfeervolle kerk, zoals de Anglicaanse 

kerk in Utrecht.

5) Wat betekent het Christelijk geloof voor 

jou? 

Jack: Het Christelijk geloof heeft mij in mijn 

leven gestuurd om te zoeken naar het goede 

en het goede met anderen te delen. Daarin 

is Christus mijn Leidsman en Trooster ook 

als ik in de uitvoering wel eens misluk.

Louis: De liefdevolle genadevolle myste-

rieuze boodschap raakt mijn hart en ziel, 

zoals niets anders dat kan. Het betekent 

geluk en hoop voor mij in een wereld die mij 

soms versteld doet staan gezien het aantal 

negatieve nieuwsberichten. Ook betekent 

het een veel diepere connectie met mijn 

partner.

6) Wat zou je graag willen meegeven 

aan de lezers van Drieluik? 

Jack: Het mooie van Drieluik is dat je de 

verbondenheid ervaart binnen de PGA. 

Ook daar lopen de theologische opvat-

tingen wel eens uiteen. Maar we ervaren 

toch telkens dat we bij elkaar horen of je 

nu wat vrijzinniger of orthodoxer bent in 

je geloof.

Louis: Ik ben mijn wijsheid nog aan het 

ontwikkelen, dus ik wil niet pretenderen 

dat ik een boodschap heb. Wel hoop ik 

dat de lezers zelf de liefde van Jezus voe-

len en in staat zijn om andere mensen 

en vooral kinderen de liefde van Jezus 

te laten voelen. Daar tijd voor maken is 

noodzakelijk en kan best lastig zijn in 

het drukke bestaan met de verantwoor-

delijkheid op het werk en alle infor-

matiestromen die er tegenwoordig via 

verschillende beeldschermen en andere 

(commerciële) media op ons afkomen. 

Maar wat is er nou echt belangrijker en 

gelukgevender dan het doorgeven van 

Zijn liefde?

Algemene Kerkenraad van de PGA

Jack van den Burg

Louis van der Molen
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St. Joriskerk
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@fi lalethes.nl

internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
In de dienst van zondagavond 10 oktober 

zijn Tsjechische predikanten - die dat week-

end in het kader van Focus een bezoek aan 

Nederland brengen - bij ons te gast. Eén van 

hen zal de preek voor zijn rekening nemen 

en dat is waarschijnlijk ds. Tomás Grulich, 

voorganger van Network Praha. Samen met 

deze predikant zal ik de dienst leiden. 

De zondag daarop, 17 oktober, zal in de 

morgendienst het sacrament van de doop 

bediend worden aan een aantal kleine 

kinderen van onze wijkgemeente. Wat we 

die ochtend lezen? Ik dub nog in hoeverre 

het past om ook in deze dienst één van de 

geboden op te pakken. 

In de avonddienst van zondag 31 oktober 

doen we dat zeker. Het vierde of vijfde 

gebod zal dat zijn. Ik ervaar het als heel 

boeiend om me opnieuw te verdiepen in de 

betekenis van de geboden, ons door God ge-

geven. Woorden van zolang geleden, maar 

ze hebben aan betekenis niets ingeleverd. 

In de wirwar van het dagelijks leven en van 

zoveel vragen geven ze richting. 

Een paar dagen later, woensdag 3 novem-

ber, is het dankdag. We komen ook die dag 

samen. Een dag apart, om de Heere God te 

danken voor zijn zorg en omzien naar ons, 

niet het minst in dit jaar dat ons zal heugen 

vanwege de coronacrisis die een grote 

impact op ons aller leven had. Ik noteerde 

gaandeweg een aantal Bijbelteksten die zich 

lenen om te lezen op die dag. Nu nog een 

keuze maken. De middagdienst (15.00 uur) 

is er één voor, met en door de kinderen. We 

pakken het thema op dat de HGJB aanreikt: 

“Dankend doorgaan”. Hierbij wordt Genesis 

8:15-9:17 aangereikt: de zondvloed is het 

einde niet. 

Geboren
Aalt en Marieke van Lagen ontvingen uit de 

hand van de Schepper een gezonde dochter. 

Ze luistert naar de naam Zivah. Zivah is 17 

september geboren. Ze kreeg de doopna-

men Zivah Maartje Matthea. Jeftha en Caleb 

zijn haar trotse broertjes. We feliciteren 

Aalt en Marieke nogmaals hartelijk met 

de geboorte van hun dochter en wensen ze 

wijsheid en Gods Geest bij de opvoeding van 

hun kinderen.

Gemeenteavond
Woensdag 27 oktober is er na lange tijd 

weer eens een gemeente-avond. We zijn 

heel blij dat we deze weer kunnen houden. 
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Gouden Poort, Jeruzalem

Israëlzondag? Ja, natuurlijk!

‘Onopgeefbaar verbonden’ is de 

handreiking voor een kerkbreed gesprek 

over Kerk en Israël. Deze PKN-brochure 

alleen al is een reden om zeker één 

keer per jaar een Israëlzondag, dit jaar 

op 3 oktober, te houden waarin die 

onopgeefbare verbondenheid aan de 

orde wordt gesteld.

Het begin van Israël ligt bij Abraham die 

naar een onbekend land moet reizen, 

het land Kanaän, later Israël genoemd. 

Het enige stukje grond in het land was 

voor Abraham een graf. Dat kun je nu 

nog bezoeken als toerist: de Spelonk 

van Machpela waar de aartsvaders 

en -moeders begraven liggen. Onder 

Jozua moesten de uit Egypte verloste 

Israëlieten het land onder de 12 

stammen verdelen. Ook daarachter zat 

Gods verkiezing van het voormalige 

slavenvolk. God de HERE is soeverein 

in Zijn verkiezing van land en volk van 

Israël. De Sionberg (Jeruzalem) heeft 

Hij uitgekozen als de plaats waarmee 

Hij voor eeuwig Zijn Naam verbonden 

heeft om er te wonen. 

Aan dit Joodse volk heeft God Zijn 

Woord toevertrouwd; het volk heeft de 

Messias Jezus voortgebracht, de grote 

Zoon van David die Koning zal zijn over 

de gehele aarde als Hij teruggekeerd 

is en het Rijk van God gevestigd. De zojuist 

door Israël gevierde Bijbelse najaar feesten 

wijzen naar deze ‘toekomst van God’. 

Het volk van Israël kent de verstrooiing 

wereldwijd nadat ze verschillende keren uit 

hun land door God verbannen werden. Nu 

is het echter de tijd van hoop voor Israël: uit 

alle vier windstreken brengt God Zijn volk 

naar huis, zelfs in coronatijd. En God doet dit 

‘met Zijn hele hart en met Zijn hele ziel’. Zo 

staat het in Jeremia 

32:41. 

Er is verwachting en verwondering over 

wat God aan het doen is, in het Midden-

Oosten en wereldwijd. En wat Hij nog 

gaat doen aan herstel in Zijn specifiek 

eigen land en onder Zijn eigen volk. Dit 

zou ons als gemeente van Jezus Messias 

heel blij moeten maken, toch?!

Kerk en Israël commissie van de 

Sint Joriskerk en Adventkerk
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Foto-impressie gemeentedag 

Met het oog op ruimte en veilig samen-

komen houden we deze in de Joriskerk. 

We willen om te beginnen stilstaan bij de 

voorbije tijd. De coronacrisis heeft ons allen 

geraakt en raakte ook het kerkelijke leven. 

Hoe hebben we die tijd ervaren? Hoe zit-

ten we nu in de gemeente? We willen niet 

zomaar overgaan tot de orde van de dag. 

Er is veel gebeurd, en het is goed om dat 

met elkaar te delen. Daarnaast willen we 

terugblikken op het Focustraject: wat bete-

kent de uitkomst van de evaluatie voor het 

vervolg? Ook passeren een aantal plannen 

met betrekking tot het jeugdwerk de revue. 

Ontmoeting en gesprek: dat is wat we voor 

ogen hebben. We wisselen dit af met samen 

zingen. Want ook dat kan weer! Nadere info 

volgt via de weekbrief. 

Herfstvakantie
De week van 17 oktober neem ik een paar 

dagen vrij: herfstvakantie. Voor bijzonder-

heden van pastorale aard kunt u contact op-

nemen met de scriba of uw wijkouderling.

Ten slotte
We zijn zondag 19 september het wintersei-

zoen met elkaar gestart. En de startmiddag 

die zaterdag ervoor mocht er ook zijn! Dat 

moment daar rond de Joh. Calvijnschool 

was een mooie aftrap. We zijn dankbaar 

dat het mogelijk is om allerlei activiteiten 

weer op te pakken! Dat we weer kunnen 

samenkomen; elkaar spreken rond de open 

Bijbel. We hopen op en bidden om een goed 

vervolg. 

Als gezin kijken we uit naar donderdag 7 ok-

tober. Dan trouwt Arnold, onze jongste, met 

zijn Annemarie. Hun huwelijk zal in Amster-

dam, al jaren hun home, worden voltrok-

ken. Daar vindt in de Noorderkerk ook de 

kerkelijke inzegening ervan plaats. Ik hoop 

zelf deze dienst te leiden en zie daarnaar uit. 

Ze strijken na deze dagen neer in Arnhem 

vanwaaruit ze hun studies – theologie en 

geneeskunde – voortzetten. 

Een hartelijke groet voor u en jullie allen,

W.J. Dekker
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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

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
PP 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
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De duif vliegt
Jaren geleden begon Pax voor vrede met 

vredesvluchten. Een hart onder de roem 

van hier naar daar: kaarten sturen naar 

vredestichters in de frontlinie. Wij kochten 

toen de duif op de foto’s van keramiek als 

blijvend symbool.

 Sinds enkele jaren is dit een wisselduif: zij 

vliegt van plek naar plek in de stad. Haar 

eerste plek was het straatpastoraat. Dat was 

aanleiding voor het een en ander gedeeld 

pannetje soep tussen Johanneskerk en 

het adres aan de Zuidsingel. Het jaar daar 

stuurde de straatpastor Bernadette van 

Dijk de duif verder, naar de straatadvocaat. 

We weten elkaar sindsdien goed te vinden. 

Soms met een collecteactie of andere 

ondersteuning. Straatadvocaat René 

Slotboom stuurde de duif naar Nieuwland, 

naar Beytna. Dat betekent ‘ons huis’, 

en is een huiskamer voor ouderen van 

diverse achtergronden. Gül Dolap heeft 

dit opgericht en is met vele vrijwilligers 

een spil in de wijk. En verder vliegt de duif: 

nu naar Randenbroek. Gül stuurt de duif 

nu naar Entree, al ruim 20 jaar lang een 

ontmoetingscentrum in Randenbroek. We 

zijn benieuwd wat de duif ons kan vertellen. 

Dit wordt zeker vervolgd.

Van de geestelijke verzorging
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,

Hij geeft hoop aan rechtelozen,

hun bloed is kostbaar in zijn ogen,

Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeelden,

Hij zal de machten die ons dwingen

breken en binden, Hij zal leven.

onvergankelijk, als de zon.

Zoals de dauw die de aarde drenkt,

zo zal Hij komen en in die dagen

zullen trouw en gerechtigheid bloeien,

zal er vrede in overvloed zijn.

Dan dragen de bergen schoven van vrede

en de heuvels een oogst van gerechtigheid,

een vloed van koren, golvende velden,

een stad rijst op uit een zee van groen.

Zijn naam is tot in eeuwigheid,

zolang de zon staat aan de hemel,

Zijn naam gaat rond over de aarde,

een woord van vrede, van mens tot mens. 

Huub Oosterhuis

   

Bijbel-en Ontmoetingskring 
De bijbel-en ontmoetingskring zal zijn op 

dinsdag 2 november van 10.30 uur tot 11.30 

uur.  Info over de locatie bij de Receptie!

Wij gedenken
Op 30 augustus 2021 overleed 

mw. K. Beverwijk-Komdeur

(geboren op 23 december 1937).

Op 14 september 2021 overleed 

mw. I.H.L.M. van van Rijswijk-van der Does

(geboren op 11 juli 1944).

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
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Protestantse Gemeente Amersfoort

Weer bij elkaar met een lofzang

in de mond

Met een lofzegging aan God. Zo begon de eerste ‘live’ 

bijeenkomst van de Algemene Kerkenraad sinds in 

anderhalf jaar tijd. Dominee Gerard Raven had voor de 

opening een reeks psalm- en andere teksten bij elkaar 

gebracht. Hij las die voor, en de kerkenraad antwoordde 

daarop, steeds reagerend met “Ja.” Ter voorbeeld één van 

deze teksten:

 Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de 

wereld voortgebracht had,”

 “Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.” 

Wij kwamen bij gebrek aan een andere beschikbare 

vergaderruimte ook bijeen op een bijzondere plek: In de 

Lutherse Kerk aan de Langestraat. 

Het verging ons zoals vrijwel iedereen die elkaar lange 

tijd niet in levende lijve heeft getroffen. We waren blij om 

elkaar weer te treffen èn om weer gemakkelijker en vrijer 

met elkaar te kunnen communiceren. De agenda werd er 

niet korter van, maar in de beschikbare tijd kon veel meer 

met elkaar worden uitgewisseld en dat goed.

Vitaliteitsscans
Een flink deel van onze vergadertijd ging op aan de 

behandeling van de zogenoemde vitaliteitsscans. Dat zijn 

de periodieke ‘doormetingen’ van de wijkgemeentes van 

de PGA. Dit klinkt technischer en killer dan het is, en we 

hebben er niet alle zaken mee in beeld, maar deze scans 

helpen ons om een beeld te krijgen van de situatie in de 

verschillende wijkgemeentes: Waarmee gaat het goed, 

waarmee gaat het minder? Doel 

is ook om te bezien of we elkaar 

vanuit de PGA ook ergens mee 

kunnen bijstaan. Op het eerste 

gezicht lijken de wijken de corona-pandemie goed te 

hebben doorstaan. Eenzelfde scan voor de centrale organen 

is niet besproken, want die hebben we nog niet bedacht.  

Diaconie
Daarna bespraken we het jaarverslag van de diaconie en 

stonden we stil bij het werk van opbouwwerker Jennie 

Harmelink. Ieder jaar weer blijkt dat er veel behoefte 

bestaat aan het helpende werk van de diaconie. Waar de 

vangnetten van de overheid tekortschieten, kan de diaconie 

regelmatig nog uitkomst bieden. 

Het grootste deel van de hulp die verleend wordt, gaat naar 

mensen van buiten de kerk, maar dat is geen probleem. 

Voorop staat het verlenen van hulp aan mensen die klem 

zitten. Waar het lukt, wordt samengewerkt met diaconale 

instanties van andere kerkgenootschappen. Dit om overlap 

te voorkomen en zo veel mogelijk mensen te helpen.

Communicatie  
In onze vergadering namen we ook afscheid van Anita 

Goenendijk en maakten we officieel kennis met Martien 

Hoekzema. Anita was twee jaar lang eindredacteur van 

Drieluik en communcatiemedewerkster. Zij heeft de 

overstap gemaakt naar het duurzame bedrijfsleven. 

Martien   heeft de taken van Anita overgenomen. Ze 

is inmiddels vol enthousiasme aan de slag gegaan en 

werkt hard aan een nieuw 

communicatiebeleid. Niet om 

alle wijkgemeenten hetzelfde 

verhaal te laten vertellen, maar 

wel om meer herkenbaarheid uit 

te stralen als zijnde onderdeel 

van één Protestantse Gemeemte 

Amersfoort. 

Klaas van der Horst

Algemene Kerkenraad
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Kerkdiensten

DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen

Zondag 10 oktober

Collecte 1: Diaconale Najaarscollecte

Collecte 2: Wijkgemeente

10.00 uur  

Dr. H. de Leede

Voorbereiding H.A. 

18.30  uur

Ds. W. Bos

09.00 

Schrift en Tafel  

10.30 

Schrift en Gebed

Ds. Jan van Baardwijk

10.00 uur

ds. B. Borger

10.00 uur

Ds. W.P. van der 

hoeven

10.00 uur 

Ds. Marianne van

Amerongen

Zondag 17 oktober

Collecte 1: Plaatselijke stille armoed

Collecte 2: Kosten predikantplaatsen

10.00  uur 

Ds. Hendrik Mosterd

Heilig Avondmaal

18.30 uur  

Ds. Hendrik Mosterd

Heilig Avondmaal

09.00 

Schrift en Tafel  

10.30 

Schrift en Gebed

Ds.AlbertJan Stam

10.00 uur

Ds. I. Smedema

10.00 uur

Ds. A.J. Plaisier

10.00 uur 

Ds. Alain Verheij

Zondag 24 oktober

Collecte 1: Diaconie

Collecte 2: Onderhoud Wijkkerk en

gebouwen

10.00 uur 

Ds. B.A. Belder  

18.30  uur

Ds. W. Dekker

09.00 

Schrift en Tafel   

10.30

Schrift en Gebed

Ds.Jan Delhaas

10.00 uur

Ds. L. Schoonderbeek

10.00 uur 

Ds. G. Kansen

10.00 uur 

Ds. Jan Wolswinkel

Zondag  31 oktober

Collecte 1: Gehandicaptenzorg

Collecte 2: Kosten Erediensten en

 wijkpastoraat

10.00 uur 

Ds. Hendrik Mosterd

18.30  uur

Ds. G. Kansen

10.30 uur 

Ds. Jan van Baardwijk

Schrift en Tafel

Allerheiligen

10.00 uur 

Ds. B. Borger

10.00 uur

Ds. Hans Vegh

10.00 uur 

Ds. Marieke den Braber

Adoptiedienst

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.

Of scan onderstaande QR code:

de toekomst

van de

kerk

ambtsdragersvergadering*
dinsdag 26 oktober 2021

20.00-22.30uur
(inloop vanaf 19.30 uur)

St.-Joriskerk, Hof 1

opgave niet nodig

www.pkn-amersfoort.nl/ambstdragers

*voor: ouderlingen, diakenen, PGA-commissieleden, voorgangers uit heel amersfoort



OECUMENISCHE VESPERDIENSTEN IN ‘DE HOEKSTEEN’

OP ZONDAGMIDDAG, OM VIJF UUR

2021 – 2022

10 okt – 14 nov – 12 dec – 9 jan – 13 feb – 13 mrt – 10 apr – 15 mei

GROENE BIJBELTEKSTEN ALS INSPIRATIEBRON

We laten ons inspireren door de Groene Bijbel,
die veel aanknopingspunten biedt tot ‘groen
leven’. Ze zijn een uitnodiging om respectvol om
te gaan met mensen en met de hele schepping,
die ons als Godsgeschenk is toevertrouwd.
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Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

10.00 uur

Ds. M. den Braber

Schrift en tafel

10.00 uur 

Ds. W. Verschoor

Schrift en Tafel

10.00 uur 

Mw. Monique van Zoest

                          

10.00 uur 

Ds. G. Kansen

9.30 uur

Ds. H.J. Veldhuizen, 

Schelluinen

18.00 uur

Ds. W.J. Dekker

14.00uur

Roze viering

St. Xaveriuskerk

10.00 uur 

Ds. B. Borger

10.00 uur 

Ds. E. Overeem

Samenwerking met de 

Ruimteviering

10.00 uur 

mw. Kand. N. de Ronde

9.30 uur 

Ds. W.J. Dekker

18.00 uur

Dr. J. Kommers,

Harderwijk

10.00 uur

Ds. P. van der Harst

10.00 uur 

Ds. W. Verschoor

10.00 uur 

Ds. Alke Liebich

Groene Kerk

10.00 uur 

Dr. A.J. Plaisier

9,30 uur

Prof.dr. G. van den Brink, 

Woerden

Zaterdag 23 oktober

16.00 uur

Viering in de Zwaan

10.00 uur

Ds. R. van der Zwan

10.00 uur 

Ds. W. Verschoor

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

met studenten van 

Bridging Gaps

10.00 uur

Ds. G. Kansen

9.30 uur

Ds. G.D. Kamphuis,

Ridderkerk

18.00 uur

Ds. W.J. Dekker

Zaterdag 30 oktober

nagedachtenis aan 

overledenen

CARTOON JOHAN
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A l l e r l e i

Ieder mens telt

Ieder mens telt is het thema van diaconale aftrap op 

zaterdag 9 oktober. Diakenen, diaconale medewerkers en 

geïnteresseerden van de Protestantse Kerken Amersfoort, 

Hoogland en Amersfoort Noord maken kennis met elkaars 

diaconale werk. Onder de bezielende leiding van Kees 

Posthumus laten we ons inspireren en wordt het Diaconaal 

Steunpunt aan de voorkant van de Emmaüskerk feestelijk 

geopend.

Data:  Zaterdag 9 oktober

Locatie:  Emmauskerk, Noorderwierweg 131

Tijdstip:  14.00 uur-16.30 uur ( inclusief afsluitend 

onderdeel)

Opgave: Stuur  een bevestiging naar dow@pkn-

amersfoort.nl  

Lezing: De innerlijke reis van 

Jonah door Juke Hudig

Op donderdag 28 oktober houdt Juke een lezing over 

Jonah. Deze lezing sluit aan bij haar pastels die in de 

maanden september t/m november in de Bergkerk worden 

tentoongesteld. (zie septembernummer van Drieluik)

Aanvang:  20.00u

Inloop:     19.30u 

Kosten:    10 euro

Reservering: liannetermaat@gmail.com/06-28827819

In de pauze zijn boeken en kaarten van Juke te koop.

Tentoonstelling en lezing zijn in de Bergkerk, Dr. Abr. 

Kuyperlaan 2 Amersfoort, (Bezichtiging op zondag na de 

dienst (11.30u) of op afspraak (033-4617917)

Verdere informatie: www.jukehudig.nl.

Eenvoudig leven - 
waar
begin
je
(aan)?

We zijn hard op weg deze wereld  
onleefbaar te maken. Wat moeten 
we doen? Wat kunnen we nog?  
Wat heeft prioriteit? Wat is het goede 
leven? Die vragen staan centraal in 
5 maandelijkse bijeenkomsten voor 
leden uit alle kerken en geloofs- 
gemeenschappen in Amersfoort. 

Data
Woensdag 10 november en woensdag 
8 december + 3 data in 2022
Inloop
19.30 uur
Aanvang 
20.00 uur
Locatie
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74, 
Amersfoort
Aanmelden (gewenst)
h.de.leede@planet.nl
Deelname
Gratis

Kijk voor meer info op: 
pkn-amersfoort.nl
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CAFÉ ZIN! ‘Omgaan met 
tegenslag’

André Meiresonne spreekt bij café zin over tegenslag in het 

leven en hoe daar mee om te gaan. Soms gaat het mis in 

je leven, dat noemen we tegenslag. Je relatie loopt mis, je 

werk houdt op en ontslag volgt, of je lichaam zegt ‘stop’. Je 

voelt je kwetsbaar en hopeloos, en weet het korte of lange 

tijd niet meer. In die kwetsbaarheid vind je een nieuwe weg, 

een nieuw lichtpunt. Gaandeweg krijg je weer vertrouwen 

in jezelf en meer perspectief in wat je blijkt te kunnen. In 

aansluiting op het thema zal er mogelijk nog een kleine 

oefening worden gedaan rondom dit thema.

André Meiresonne is opgeleid als bestuursjurist en 

geestelijk verzorger. Hij werkte in de communicatie en 

marketing, training en coaching. Hij is vrijzinnig voorganger 

en geeft als ‘Dominee voor de Ongelovigen’ lezingen en 

workshops over ‘Zin in je leven’.

Inloop met koffie en thee 19.45 uur.

Presentatie 20.00 uur – 21.30 uur. 

Napraten onder het genot van een glaasje tot 22.00 uur.

Kosten: 7,50 Euro ( contant) 

inclusief drankjes.

Locatie: Johanneskerk, 

Westsingel 30.

Voor de coronaregels 

raadpleeg de website

johanneskerk.nl/cafe-

zin-2021/

St. Joriskerk

Zondag 31 oktober

15.30 uur
Toegang vrij, collecte na afl oop

m . m . v.  S t .  J o r i s  Ka m e r ko o r  o . l . v.  Wo u t e r  Ve r h a g e

Kom jij ons vrijwilligersteam 
versterken?! 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de 

Andreas Kapel in Zorgcentrum Nijenstede. 

Benieuwd naar wie wij zijn en wat wij doen? 
Al vele jaren zorgt ons geweldige team van vrijwilligers 

dat de bewoners, vanuit diverse kerkgemeentes, geestelijk 

zorg krijgen. Zoals wekelijkse diensten, gesprekken en een 

luisterend oor. 

Waarom hebben wij jouw hulp écht nodig? 
In de eerste plaats natuurlijk voor de bewoners. Zij zijn 

ontzettend dankbaar dat zij – mede dankzij de inzet van de 

vrijwilligers – nog altijd met het geloof bezig kunnen zijn. 

Inmiddels hebben de meeste vrijwilligers de leeftijd van 75 

jaar bereikt. Voor hen is de tijd aangebroken om dit werk los 

te laten. Dit vinden zij moeilijk, maar gaat makkelijker als er 

enthousiaste opvolgers voor hen in de plaats komen.

Wat we zoeken
Preekvoorziening, coördinator kerkbegeleiding, gastheer/

gastvrouw, voorzitter kerkenraad. 

Neem snel contact op als je wilt weten wat het inhoudt
Kees Hoogendoorn 033-4610537 

ceeshoogendoorn@versatel.nl 

Jacqueline Diekema 06-21276032 

Jacqueline.diekema@kpnmail.nl



Over boeken die je doen denken

Jack

Jack heet de laatste roman van Marilynne Robinson. Een Amerikaanse schrijfster en essayist, bekend is haar 

contact met Barack Obama, ze is calvinist. In onze kerkelijke kringen ben je dan vaak stijl of star in de leer...

voor haar gaat het om scherp religieus denken dat inzicht biedt in de menselijke conditie en net als Calvijn 

protesteert waar mensen vernacheld worden.

Ze schrijft onbeschaamd christelijke romans, kom er eens om.. Maar ze staan niet in de evangelische 

boekhandel en worden door de Arbeiderspers uitgegeven. Wat is de kracht van haar roman?

Verboden liefde

Het verhaal speelt zich af in de jaren 50 in Amerika, rassenscheiding is overal aanwezig ( maar black lives 

matter heeft duidelijk gemaakt dat die strijd nog bij lange na niet uit onze haarvaten is). Het gaat om een 

verboden liefde tussen een witte man en een zwarte vrouw.

De roman zet in met een nachtelijke ontmoeting op een begraafplaats waar ze allebei de nacht onverhoopt 

door moeten brengen. Een spannende entourage. Van de witte man wordt gezegd dat hij al vroeg begonnen 

was aan een verloren leven. Robinson heeft zich nauwgezet verdiept in deze figuur uit een intelligente 

familie die aan lager wal is geraakt, zwerver. Het hele boek door is deze figuur zo onvoorstelbaar knap in 

beeld gebracht dat je haast zou denken dat Robinson zelf op straat heeft geleefd. Het doet aan psalm 139 

denken, gij kent mij, u doorgrondt mij...

De zwarte vrouw Della en de witte man Jack raken verliefd op elkaar. Beiden komen ze uit dominee families 

en hun beide kerken en families proberen hun liefde te verhinderen. Pijnlijk wordt dat alles in beeld 

gebracht, hoe braaf iedereen tracht om hen uit elkaar te houden. Maar de liefde is daar tegen op gewassen 

ook al moet ze bergen verzetten, vooral Della!

Hoe kom je weer tot leven

In Robinson’s romans komt nogal eens het boek Ezechiël voor met zijn beeld van het dal met de dorre 

doodsbeenderen die tot leven komen. Dat is ook de vraag in deze roman, hoe komen deze mensen tot leven 

te midden van kerken en denkwijzen met goedbedoelde adviezen waarin de keurigheid overheerst en 

de liefde gedood. Hoe kan een zwarte ambitieuze vrouw nou verliefd worden op een landloper.... wat een 

godsonmogelijke liefde.

Maar het gebeurt en de liefde is sterk als de dood. In Jack schetst 

Robinson volgens mij ook een beeld van de mens en met Della een 

beeld van God waarin ze beiden als het ware ‘hun ouders’ en daarmee 

de denkwereld die bij hen geacht wordt te zijn, moeten verlaten om de 

liefde een kans te geven.

Kortom het is een gelaagde roman voor wie houdt van een spannend 

verhaal waarin theologie is verwerkt op een manier die je in Nederland 

zelden tegen komt. Het geeft zijn geheim niet zomaar prijs.

Jack

Marilynne Robinson

Arbeiderspers 2020

Lezenswaard
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