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Het leven is soms pijnlijker dan de dood
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Want zo vaak voelen we ons onbegrepen als we verdriet hebben en als we
rouwen, want rouwen is rauw. Het schuurt met het idee (van onze tijd) dat
alles fijn en blij moet zijn. En vaak weten we dus niet goed hoe het moet. Niet
bij onszelf en niet bij een ander, want we zijn misschien niet voorbereid op
de dood, maar haast nog minder op de pijn en verdriet die erbij komt kijken
als iemand overlijdt. Want hoe moet dat rouwen? Of hoe help je anderen
daarmee? We bespreken een aantal suggesties op pag. 6 en zien hoe de kerk
ermee om probeert te gaan.
Het doet pijn.
Want de dood is vaak zo ontzettend oneerlijk. In deze Drieluik schrijven we
veel vanuit het perspectief dat we overlijden op oudere leeftijd. Maar we
weten allemaal dat het leven niet zo netjes werkt. Dat vrouwen miskramen
hebben en een kindje begraven dat ze nooit gekend hebben. Dat jonge vaders
kanker krijgen en hun zoontje niet zien winnen met voetbal. We zien het
gebeuren dat tieners ongelukken krijgen en ouderen hun volwassen kinderen
overleven. En het klopt niet. De wereld is kapot. Het leven is soms pijnlijker dan
de dood, ook dat willen we graag zeggen in de Drieluik.
Het doet pijn.
In deze Drieluik staan geen persoonlijke verhalen over rouwen en verlies,
omdat we gekeken hebben naar de rol van de kerk. Maar uit persoonlijke
ervaring kan ik wel zeggen dat in tijden van verlies het voor mij erg belangrijk
was dat mensen contact bleven houden. Want God voelde soms zo ontzettend
ver weg. Maar wat was ik blij met vrienden en familie die er waren; die zeiden:
‘Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik ben er voor je.’ Die het niet mooier
maakten dan het was, maar net als de vrienden van Job er waren. Zo mogen we
er als kerk ook zijn voor mensen in onze omgeving.
Kortom, deze Drieluik doet misschien pijn en kan een reactie oproepen.
Daarom schrijven de dominees op pag. 8 dat ze er voor u willen zijn, juist bij
het levenseinde en kunt u mij altijd bereiken via de contactgegevens hiernaast.

Martien Hoekzema
P.S. We horen graag hoe u denkt over de Drieluik. Wilt u ons helpen en de enquête invullen die
te vinden is via pkn-amersfoort.nl/onderzoek? Heel erg bedankt alvast!
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Column over dingen van de dag

Bij leven en
bij sterven
In het Nederlands Dagblad en in het Reformatorisch
Dagblad las ik over een man die geboortekaartjes
verzamelt. Hij ziet een trend, namelijk dat vanaf
ongeveer 1980 de naam van God steeds minder
voorkomt op geboortekaartjes. Daartegenover
constateert hij dat het begrip wonder meer en meer
voorkomt op die kaartjes.

door: Berend Borger

November
inhoud

Eenzelfde trant kun je opmaken uit
overlijdensberichten. In de advertenties uit kranten
uit de reformatorische traditie staat er vaak nog wel
een Bijbeltekst boven, maar in kranten die minder
uitgesproken christelijk zijn lees je amper nog een
Bijbeltekst op een rouwkaart. Soms staat er niets
boven en begint het meteen met de aankondiging van
het overlijden, een andere keer staat er een regel uit
een gedicht, en soms een opmerking over de ziekte
waaraan de betreffende persoon is overleden.
Mensen hebben moeite om woorden te geven aan
hun verdriet. Waar een Bijbeltekst dat vroeger deed
daar missen mensen nu de woorden en zoeken ze
naar andere manieren om hun verdriet vorm te geven
bijvoorbeeld door het aansteken van een kaars. Op
een uitvaart die ik leidde had ik voorgesteld dat
de kleinkinderen van de overledene kaarsen aan
zouden steken. Meestal neem ik hen dan voor de
dienst mee naar de kaarsen en leg uit dat we die
kaarsen aansteken aan de paaskaars. Deze keer was
ik dat vergeten. Toen ik aankondigde dat er kaarsen
aangestoken zouden worden en ik naar de paaskaars
liep om daar een aansteekkaarsje aan te steken zag ik
synchroon twee aanstekers uit broekzakken gehaald
worden en vervolgens hoorde ik klik – klik en de
kaarsen waren aan.
Ik begreep het wel en liet het maar gebeuren. Deze
kleinkinderen ware nog nooit in een kerk geweest.
Een Paaskaars had voor hen geen waarde behalve een
decoratieve, een kaars met een mooi plaatje erop.
Berend Borger, predikant in De Bron en de Emmaüskerk.

34-35. Allerlei
Alles start weer op! Doe ook mee met één van de vele
activiteiten.

36.

Lezenswaard
Eindelijk Volwassen. Een boek dat je aan het denken zet
over het einde van het leven.
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door: Govert Jan Bach

De kunst van het
sterven
De dood en de eeuwigheid hebben altijd een grote rol gespeeld in de
geschiedenis van de mensheid. Daarom neemt Govert Jan Bach ons
mee naar Luther die ruimte voor rouw creëerde met zijn ars moriendi en
hedendaagse denkers die er een eigen draai geven aan de belangrijke
vraag of we voorbereid zijn op het sterven.

Angst voor de dood in de
middeleeuwen
Door betere hygiëne, voeding en de medische techniek hebben
we de dood een beetje naar de marge van ons leven verschoven.
Maar de dood is niet opgeheven, zodat ieder sterven en ons
eigen sterven een rol van belang blijft spelen.
In de middeleeuwen was er een enorme angst voor de dood en
erna. In de katholieke traditie werd lang gewaarschuwd voor
het vagevuur waar de overledene aan blootgesteld werd wilde
hij ooit de eeuwigheid bereiken. Om de overledene te steunen
in die zware gang door het Vagevuur werden de nabestaanden

opgeroepen om hem geestelijk zoveel mogelijk te steunen in die
angstaanjagende periode. Er werden missen aan de overledene
opgedragen, intenties uitgesproken en de stervende kon door
aflaten, een soort financiële boetedoening, zijn kansen om het
vagevuur te overleven vergroten.

Luther’s stervenstkunst
Luther was fel tegen de aflatenhandel, vooral tegen het handelen, omdat dit afbreuk deed aan de boetevaardigheid. Dus
schafte hij die praktijken af, maar de boetevaardigheid liet hij
staan. Het was toch heel goed om op je leven terug te kijken en
de gemaakte fouten onder de loep te nemen. Daar moest je mee
aan de slag door het te erkennen en schoon te maken. Mache dich
mein Herze rein klinkt het dan ook aan het eind van de Mattheüs
Passion.
Luther vatte die hele techniek van dat voorbereiden op de dood
samen in zijn Ars moriendi, zijn Stervenskunst. Daarmee verkeerde hij in goed gezelschap, want de oude Grieken hadden het er
al over dat je de dood beter onder ogen kon zien en je erop kon
voorbereiden dan er bang voor te zijn.
Luthers Ars moriendi komt er vooral op neer altijd klaar te staan
voor de onverwachte dood. Want in zijn tijd kwam die vaak
vroeg of totaal onverwacht, als een dief in de nacht, en was
er geen tijd om je voor te bereiden of om wat ook maar op te
ruimen of bij te stellen. Door zijn ideeën verschoof Luther ook
de aandacht van het begeleiden van de overledene in diens
angstige tijd in het vagevuur naar de zorg voor de nabestaanden
zelf.

Ruimte voor rouw
Dat was eigenlijk een enorme pastorale move, want daarmee
maakte hij ruimte voor rouw, die daarvoor nog niet zo benoemd
was. Er kwamen preken en gebeden om de rouwenden te troosten en de muziek speelde een enorme rol daarin met componisten als Schütz en Bach als grote aanjagers. Zoals de Ars moriendi
de stervende kon helpen de dood aan te kunnen, werden nu de
nabestaanden serieus genomen en werd hulp bij rouw een kern4

Het belangrijkste blijft dat hierdoor zowel ruimte voor het
sterven als het verlies door het sterven ontstaan. Ze hoeven geen
angst of ontsteltenis meer op te roepen.

De beste voorbereiding op de dood is
goed te leven
Hedendaagse denkers zoals Irvin Yalom bepleiten ook weer voor
een angstvrije en open omgang met sterven en rouw. Zo schrijft
hij in zijn boek ‘Tegen de zon inkijken’ bij de blootstelling aan de
gedachte aan de dood om in het hier en nu optimaal te leven.
Hij zegt: ‘De beste voorbereiding op de dood is goed te leven’.
Waarmee hij bedoelt zo te leven dat je vrede hebt of krijgt met je
leven en je het zo weer over zou willen doen. Voor hem was het
een vaste vraag aan zijn patiënten als hij ze de eerste keer zag.
Een hedendaagse Ars moriendi dus met vragen die ons allen tot
nadenken stemmen of we zelf voorbereid zijn op het einde van
het leven.

Stervenskunst bij Luther
Arthur Alderliesten schreef dit
jaar het boek ‘Stervenskunst bij
Luther’, waarin hij o.a. ingaat op
wat de stervenskunst betekent.
Om ons voor te bereiden op de
dood is het belangrijk om ten
eerste een eerlijke verdeling van
goederen onder nabestaanden te
regelen. Ten tweede het schenken
van vergeving aan mensen die
ons onrecht hebben aangedaan.
‘Een belangrijke les’ zo zegt
Alderliesten, ‘neem de tijd om te
sterven en grijp niet krampachtig
naar het laatste medische middel,
waardoor je vergeet bewust
afscheid te nemen.’
Stervenskunst bij Luther. Luthers
visie op leven, dood en sterven
als antwoord op voltooid leven.
Uitgeverij de Banier € 11,95.

Ieder mens telt ...mee!
We hebben allemaal op onze vingers leren tellen, een telraampje of
aantal auto’s dat voorbij komt rijden. Zodra we wat ouder worden
leren we het hoofdrekenen, gebruik maken van het telmachientje
op de mobiel. Vervolgens leren we inschattingen maken van
denkbeeldige bouwprojecten, wegen aanleggen, huizen bouwen.
We kunnen oppervlaktes, inhoud, afstanden berekenen etc.
Zie de mens
In het diaconaat gaat het om rekening houden met…. Dan gaat
het niet om het letterlijk tellen van de collecteopbrengsten, maar
gaat het steeds om of we rekening houden met de mens die gezien
en gehoord wil worden. Het is immers een recht van ieder mens
om mee te tellen. De grondwet verwijst ons naar recht op een huis
en een inkomen en om gezondheidszorg. De bijbel verwijst naar
het recht van Gods wege, waar we voor ieder mens rekening mee
dienen te houden. Dat zijn de naakten, de hongerigen, de zieken,
de eenzamen, de wezen en weduwen. In Gods koninkrijk wordt dus
ieder mens, ongeacht gezondheid, intellect, prestaties, inkomen,
uiterlijk, gezien en gehoord. Zo mooi zoals we verlangen naar een
wereld waar Gods liefde de boventoon zou voeren.
Buitengesloten
Maar helaas, we leven in een samenleving waar mensen aan
de macht zijn en daarom ook nog steeds mensen worden
buitengesloten. Als je geen verblijfsvergunning hebt, je rekeningen
niet meer kunt betalen, afspraken regelmatig vergeet en je post niet
meer open maakt, val je al snel buiten de boot en tel je niet meer
mee. Gerechtvaardigd of niet… het gebeurt nou eenmaal, omdat
de wetgeving de samenleving, aangeeft waar we recht op hebben,
maar ook onze plichten hebben.
Het is een illusie dat het altijd “die” mensen zijn, die zich niet houden
aan hun verplichtingen. Ik ben van mening dat we in onze systemen
onvoldoende rekening houden met mensen. Mensen die veel pech
hebben, niet georganiseerd zijn, bang zijn om enveloppen te openen
en weinig energie hebben om administratie op orde te houden.
Als het mij of jou gebeurt, dan hoop ik van harte dat er dan ook voor
ons nog steeds een kerk is met een open deur. Dat je dan (digitaal of
fysiek) daar nog steeds diakenen treft voor steun.
Ieder mens telt, ook in de kerk?
Zaterdagmidag 9 oktober kwamen er delegaties van diakenen
uit de PGA en PGHAN bij elkaar. Onder het thema ‘Ieder mens
telt’, bemoedigden we elkaar weer voor mensen van betekenis te
zijn. Het voelde bijzonder en waardevol zoals iedereen elkaar een
hart onder de riem stak, want ieder diaken telt mee met zijn/haar
eigen gaven en talenten. Het was boeiend om te horen hoe het in
andere diaconieën eraan toe gaat, want ook iedere diaconie telt en
we zouden elkaar veel meer kunnen steunen. Als slot openden we
samen het Diaconaal Steunpunt, een mooi hoogtepunt in de wijk.
We willen zichtbaar maken dat de Diaconie een steunpunt is voor
iedere Amersfoorter, want ieder mens telt… mee.

door: Jennie Harmelink

taak van de kerk. Er is in feite genoeg tekst, muziek en ritueel
voorhanden om daarbij te helpen.

Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA
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door: Mariëtte Christophe

Rondom
eeuwigheidszondag
Stervens- en rouwbegeleiding in de kerk
Eén van de oudste taken die de kerk heeft is het verzorgen van
de wezen en weduwen (met andere woorden, allen die rouwen).
Dit jaar herdenken veel wijkgemeentes hun overledenen tijdens
Eeuwigheidszondag (21 november 2021). Soms is dit met een kaarsje,
een gebed en aandacht voor de achtergebleven familie, maar wat doet
de kerk daarnaast? Mariëtte Christophe sprak hiervoor met
Ds. Jan van Baardwijk (dominee van de Bergkerk in Amersfoort) en
José Zwanink (coördinator rouwondersteuningsgroep Heilige Hart
kerk in Maarssen).

Vragen bij het levenseinde in
Amersfoort
Eén ding weten we zeker, we gaan allemaal dood, maar om goed
om te gaan met het mysterie dat ons wacht, is heel persoonlijk
en intiem. Hoe gaan we in de wijkgemeentes om het sterven? Is
er plek om te praten over sterfelijkheid en rouw en is er aandacht
voor de nabestaanden? Ds. Jan van Baardwijk van de Bergkerk
en René Rosmolen leiden een aantal bijeenkomsten voor mensen die met het onderwerp sterven bezig zijn.
‘Ons idee voor deze nieuwe kring is ontstaan vanuit de praktijk.
Steeds vaker werd ik door 80-plussers benaderd die nadenken
over hun eigen sterven en daarbij met vragen komen: hele spirituele, maar ook concrete vragen over hun levensverhaal en hoe
ze dit communiceren moeten met hun kinderen, welke uitvaartorganisatie en hoe om te gaan met medische zorg aan het eind
van hun leven.’ Zegt ds. Van Baardwijk. ‘Ik bemerk dan ook een
soort van verlegenheid over hoe hier mee om te gaan en soms
verdriet om een kloof in het gezin waardoor deze gevoelige zaken moeilijk bespreekbaar zijn. Soms hebben de kinderen niets

meer met de kerk en begrijpen ze de wensen van hun ouders niet
altijd goed. De ouders vinden het dan moeilijk om hun wensen
kenbaar te maken. Ook zoeken deze ouderen naar liederen die
ze willen laten horen of bijbelteksten.’
‘Daarom hebben René Rosmolen, die geestelijk verzorger is,
en ik een aanbod gemaakt waarin we naast de spirituele kant
van sterfelijkheid ook de meer concrete zaken aan bod laten
komen: zoals hoe gaat een uitvaart/crematie, welk testament
moet ik maken en welke medische zorg wil ik aan het eind van
mijn leven. Deze kring heeft de naam: ‘Het laatste bed’; waar
staat dat? Regelmatig wordt die vraag omgeven door angst voor
het onbekende. Het is goed om bij leven en welzijn samen met
anderen in een vertrouwelijke omgeving hierover te praten met
elkaar en ik weet dat de behoefte groot is.’
‘Ik merk uit mijn gesprekken dat bij het ouder worden ook de
spiritualiteit van ouderen verandert. Ik merk vaak een grote vrijmoedigheid bij ouderen over hetgeen na de dood komt; mensen
komen tot een eigen vertrouwen in het grote Geheim dat hen
wacht en dat geeft hun ook rust”.

Van Allerzielen naar Eeuwigheidszondag
Allerzielen stamt uit de benedictijner kloosterorde te Cluny waar in 998 de eerste
viering was op 2 november. De dag nadat Allerheiligen werd gevierd, werden de
heiligen en martelaren herdacht (Allerheiligen). Allerzielen werd de dag dat overal
ter wereld gebeden werd voor alle overleden mensen . Zeker ook voor alle anonieme mensen die waar dan ook hun einde hebben gevonden.
In de protestante traditie zijn Allerheiligen en Allerzielen niet bewaard gebleven
maar er ontstond wel er ontstond de gewoonte om op Oudejaarsavond alle gemeenteleden te herdenken die in het afgelopen jaar gestorven waren. Later is deze
gewoonte omgezet naar de laatste zondag van het Kerkelijk jaar die om deze reden
ook wel Eeuwigheidszondag wordt genoemd. Deze naam komt uit de Lutherse
traditie. Eeuwigheidszondag wordt ook verbonden aan het begin van Advent een
week later. Als een overstap van de dood naar het Leven.
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Nabestaanden ondersteuning

Kijk in de kerk

Uw toekomst

Een ander voorbeeld van ondersteuning vanuit de kerkelijke
gemeente bij rouwverwerking is een initiatief wat al 30 jaar
geleden is ontstaan in de parochie van de Heilig Hartkerk te
Maarssen. Men heeft toen gekozen voor een groep nabestaanden ondersteuning. José Zwanink is de huidige coördinator van
deze rouwondersteuningsgroep.
José Zwanink: ‘Met 10 vrijwilligers en een coördinator zijn we
gestart met een werkwijze: iedere 6 weken komt de groep bij
elkaar en bespreken de in die periode overleden leden. We
proberen de nabestaanden in beeld te krijgen en sturen ze een
bericht dat ze gebeld worden door een contactpersoon met de
vraag of ze bezoek willen. De naam van de overledene wordt nog
6 weken bij elke mis genoemd. De naam van de overledene staat
ook op een kruisje dat een jaar in de kerk blijft hangen en in
overleg met de familie wordt het kruisje dan een jaar later weer
teruggegeven aan hen.’
‘Na 6 weken vindt het eerste contact plaats tussen een vrijwilliger en een nabestaande. Met Allerzielen worden de nabestaanden uitgenodigd een kaars met de naam van de overledene in de
dienst aan te steken. Vrijwilligers onderhouden soms jarenlang
contact met de nabestaanden en soms is het zelfs moeilijk om
een contact af te ronden. Maar het beantwoordt zeker aan een
behoefte. Nu na 30 jaar zijn er 3 vrijwilligers die dit nog steeds
doen. We merkten in de loop van de tijd dat uitvaartverzorgers
veel van de kerktaken overnemen. Kinderen hebben veel minder
met de kerk en laten de uitvaart of de crematie op een andere
plek dan de kerk doen. De kerk is wat op afstand geraakt.’
‘We staan de laatste 2 jaar in de buurt van de begraafplaats
met koffie/thee omdat we zien dat mensen op Allerzielen toch
nog even naar het graf gaan van hun geliefden. Dat wordt zeer
gewaardeerd: we hebben ook een boekje met gedichten en bemoedigende teksten gemaakt die we aan de mensen meegeven.’

“Van U is de toekomst”. Het is het nieuwe jaarthema van
de Protestantse Kerk in Nederland. In communicatie
over dit thema schrijft René de Reuver, de scriba van
de kerk: “Eén ding mogen we zeker weten: de toekomst
is aan Hem, die is, die was en die komt. De belofte van
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde inspireert om
hoopvol dit nieuwe seizoen te beginnen.”

Meer vorm aan de taak van de kerk

Door te oefenen kan twijfel plaatsmaken voor verlangen.
Verlangen zoals Trinette Verhoeven, classispredikant van
de classis Utrecht, dat verwoordt in het volgende gebed.

Eeuwigheidszondag is één zondag in het jaar waar we de overledenen herdenken, maar juist het gesprek vóór het sterven en de
begeleiding erná is de plek waar we als kerk onze taak als verzorgers van wezen en weduwen kunnen waarmaken. Openheid en
een veilige omgeving zijn hierbij essentieel, zoals het initiatief
van de Bergkerk laat zien. Terwijl de rouwondersteuningsgroep
in Maarssen laat zien hoe de zorg voor nabestaanden een
eeuwigheidsaspect in zich kan hebben, want rouwen heeft geen
verjaringsbeleid.

Tip:
• Boek: Helpen bij verlies en verdriet van Manu Keirse.
• Rouwen tijdens corona - website vol met ideeën rondom
rouwen in de kerk. https://rouwentijdenscorona.nl/
• De Fonteinkerk in Amersfoort
heeft vorig jaar prachtige filmpjes
opgenomen van gesprekken met
nabestaanden.
Zie hiervoor de QR-code hiernaast.

door: Gert de Pijper

Kring ‘Het laatste bed’ - vragen bij het levenseinde
meer informatie bij predikant jvbaardwijk@kpnmail.nl

Alleen, wie gelooft er vandaag nog in de hemel? Het
Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoekt regelmatig
de staat van religie in Nederland. In zijn rapport
Christenen in Nederland - Kerkelijke deelname en
christelijke gelovigheid concludeerde het in 2018 dat zo’n
16% van alle Nederlanders zeker in een hemel gelooft en
ongeveer 10% zeker in een hel. Uit het Twijfelonderzoek
- uitgezet onder christelijke jongeren, van EO Beam en
Alpha-Youth, bleek in datzelfde jaar dat 26% van deze
jongeren twijfelen over het antwoord op de vraag “is er
een hemel?” Overigens twijfelen deze jongeren er veel
vaker aan (66%) of ze zelf naar de hemel zullen gaan,
meldde het onderzoek.
Geloven in de hemel is ook in de kerk kennelijk
niet vanzelfsprekend. En het is ook allerminst
vanzelfsprekend. Alleen wie goed oplet kan iets van de
hemel gewaarworden. Het vergt oefening. Lied en gebed
zijn zulke oefeningen. Zoals het Onze Vader waarin het
woord “hemel” al in de eerste aanroep valt: “Onze Vader
in de hemel.” Waarna de bede volgt: “Laat Uw Koninkrijk
komen.” En dat eindigt met lofprijzing: “Want aan u
behoort het koningschap, (…) tot in eeuwigheid.” En
tussendoor klinkt de zucht om vergeving van zonden en
de roep om redding uit de klem van het kwaad.

Barmhartige, eeuwige God,
bij U ben ik veilig,
U bent mijn helper.
Wees bij mij
als de aarde beeft
en mijn leven schudt op zijn grondvesten.
Ik zoek U dag en nacht;
ik wil wonen in Uw stad.
Op Uw woord worden oorlogen beëindigd,
ruzies beslecht.
Ik droom van Uw stad van vrede en recht.
Breng mij thuis,
laat mij wonen bij U
door Jezus Christus, onze Heer.
(Gebed ‘Uw stad’ uit het gebedenboek U die voor mij
uitgaat)
Gert de Pijper is lid van de Joriskerk

7

Wij geloven dat wij
er zijn voor elkaar
Herkent u de titel van dit artikel? Het is de slogan van een landelijke
uitvaartonderneming. Een mooie slogan, want wat is er mooier dan
juist in dagen van rouw en verdriet er voor elkaar te zijn. Zo willen wij,
predikanten van de Protestantse Gemeente Amersfoort, er ook zijn
voor u en uw nabestaanden rond uw levenseinde.

Wilt u dat de kerk betrokken is rond uw eigen levenseinde? Praat
er dan over. Met uw familie, vrienden én uw dominee, want niet
altijd is het duidelijk wat u wilt.

Vroeger was het anders
Vroeger was het voor sommige uitvaartondernemers vanzelfsprekend om de dominee in te schakelen bij een overlijden. Ook
voor nabestaanden was het logisch om de dominee te bellen.
Dat is vandaag anders, want tijden veranderen nu eenmaal.
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Zo komt het voor dat we worden gebeld met de mededeling dat
iemand is overleden en de begrafenis dan-en-dan is. Met gaat
ervan uit dat we kunnen. Natuurlijk proberen we een uitvaart
altijd prioriteit te geven als voorgangers, maar toch is overleg wel
fijn.

Een uitvaart zoals u het wilt?
Een ander voorbeeld: in de landelijke ledenregistratie leest de
predikant dat mw. van Zanten is overleden, een meelevend ge-

meentelid. De kinderen kiezen ervoor om de dominee en de kerk
niet in te lichten. Bij de afscheidsbijeenkomst is een uitvaartleider die de bijeenkomst leidt en klinkt muziek die mw. Van
Zanten zelf nooit zou hebben uitgekozen zoals de Vogeltjesdans
en Una Paloma Blanca (en dat is niet verzonnen). Nabestaanden
mogen natuurlijk hun eigen keuzes rond de uitvaart maken.
Maar het is jammer als ze hierdoor voorbijgaan aan iemands
geloof, een belangrijk onderdeel van het leven.

Een dominee biedt perspectief
Soms wordt door nabestaanden gedacht dat de kerk of de
dominee geen toegevoegde waarde heeft aan een afscheid.
Uitvaartbedrijven hebben sprekers in dienst die echter vaak niet
meer doen dan in een verteld levensverhaal dat teruggeven aan
de nabestaanden wat die hem of haar verteld hebben en dus in
feite overbodig is, omdat die nabestaanden dat zelf wel weten.
Enig perspectief, vanuit welke hoek dan ook, wordt niet geboden. Het blijft een ‘platte’ bijeenkomst, terwijl de overledene zelf
meelevend kerkelijk was.
In een dankdienst, of bijeenkomst bij een crematie of uitvaart
waarbij de predikant wel betrokken is, kan naast het kerkelijke
vaak ook veel meer dan gedacht. Meestal is er ruimte voor een
persoonlijk woord van herinnering in een dienst, het tonen van
foto’s, of bijvoorbeeld het laten luisteren van moderne muziek.
Een betrokken dominee kent u
Rond een uitvaart komt er heel veel op de nabestaanden af. Een
uitvaartleider probeert dat in goede banen te leiden, en weet
wat er nodig is. Wat we als predikanten nogal eens tegenkomen
bij de grote landelijke ketens, is dat degene die bij de familie
komt om de uitvaart te bespreken, iemand anders is dan wie
er bij de uitvaart zelf aanwezig is. Dat kan het lastig maken om
dingen goed af te spreken. Als predikanten werken we natuurlijk in alle gevallen met de uitvaartleider die de familie uitkiest
en komen we er altijd wel uit. Maar we schrijven het hier toch.
Omdat het soms kan helpen om ook daarover van tevoren na te
denken.

Praat erover - wij zijn graag
betrokken!
Heldere communicatie is belangrijk en helpt bij een goed afscheid. Dat kost soms moed. Met het bovenstaande willen we u
aanmoedigen om in gesprek te gaan met uw partner, familie en
toekomstige nabestaanden over wat uw wensen zijn.
Wij helpen graag: bij de communicatie én bij het afscheid. Het is
natuurlijk niet verplicht dat we als kerk betrokken zijn, maar we
kunnen echt een toegevoegde waarde bieden. We proberen als
voorgangers betrokkenheid te brengen. Dit doen we vanuit de
boodschap van het evangelie en dat geeft perspectief ook na het
afscheid. Want verdriet stop niet bij de uitvaart. Vaak hebben we
erna ook nog contact met de nabestaanden. Wij geloven dat we
er zijn voor elkaar. Dus ook voor u.
Berend Borger en Marieke den Braber
Namens de collega’s van de Protestantse Gemeente Amersfoort
Neem gerust contact op, als u eens wilt praten over uw eigen uitvaart of die van een dierbare. Zo’n gesprek is altijd in vertrouwen.
U kunt mailen of bellen met uw eigen dominee, of u belt met 033
461 0441 (het Kerkelijk Bureau).

Nalaten
aan de kerk
Vindt u het belangrijk dat het werk van de kerk
doorgaat, ook als u er niet meer bent? Noem dan de
Protestantse Kerk in uw testament.
Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld
volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen
rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard
verdeelregels toe. Een testament is dus noodzakelijk
als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de
Protestantse Gemeente Amersfoort of de diaconie. Ook
een combinatie hiervan is mogelijk. Belangrijk is dat
u hierbij de juiste naam gebruikt. U stelt hiervoor een
testament op en maakt deze officieel bij een notaris.
U heeft twee opties:
Optie 1: Erfstelling
Als u kiest voor een erfstelling, dan geeft u in uw
testament aan dat u ons tot erfgenaam benoemt voor
een deel van uw nalatenschap. U bepaalt hoe groot het
percentage van de erfenis is dat wij erven. Dit is de tekst
die u in bij een erfstelling in uw testament gebruikt: "Ik
benoem tot mijn erfgenaam de Protestantse gemeente
Amersfoort of de Diaconie van de Protestantse gemeente
Amersfoort." Wanneer u wilt dat de erfstelling ten
gunste van een wijkgemeente komt dan kunt u dit erbij
vermelden.
Optie 2: Legaat
Als u kiest voor een legaat, dan geeft u in uw testament
aan dat wij een bepaald bedrag in geld zullen ontvangen.
Maar, u kunt in een legaat ook een goed aan ons
nalaten. Bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een
aandelenportefeuille. Dit is de tekst die u bij een legaat
in uw testament gebruikt: "Ik legateer, vrij van rechten
en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn
overlijden, aan de Protestantse gemeente Amersfoort of
de Diaconie van de Protestantse gemeente Amersfoort
(Wanneer u wilt dat de erfstelling ten gunste van een
wijkgemeente komt dan kunt u dit erbij vermelden),
een bedrag in contanten groot X euro / het perceel IJ,
kadastraal bekend Z / de woning gelegen aan de A-weg 2,
te B".
Vragen over schenken aan de kerk?
Er zijn nog meer manieren waarop u geld kunt schenken
aan de kerk. Alle mogelijkheden staan op de website
www.pkn-amersfoort.nl onder ‘doe mee'. Wilt u meer
informatie over nalaten aan de kerk? We bespreken het
graag met u. Neem contact op met het Kerkelijk Bureau
via info@pkn-amersfoort.nl of 06-1108 2677.
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Stadsdominee

Stadsdominee

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

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

Druk
Als stadsdominee nodig ik op
veel manieren mensen uit om de
tijd te nemen voor contemplatie,
overpeinzing, om in de stilte te luisteren
naar wat er leeft in je eigen hart en om
te luisteren naar waar je de stem van
God hoort. Niemand heeft tijd. Maar
sommigen maken tijd. "Hoe drukker ik
het heb, hoe meer ik bid," zei Maarten
Luther.
Stil worden is de kern van de
stiltemeditatie op de woensdagmorgen
in de Sint Joriskerk – de hele dag wordt
anders van zo'n half uur. Tot rust komen
is ook de grote kracht van Nachtlicht.
Iedereen staart naar de dansende
vlammetjes en luistert naar de muziek
en is zo toch verbonden met de andere
aanwezigen. Het gedenken van de
overledenen op 30 oktober is ook zo'n
moment om tijd te maken om verdriet
en dankbaarheid te ervaren, en om te
overpeinzen wat de mensen die je wilt
gedenken voor jouw leven betekenden.
Voor velen is ook de kerkdienst een
rustpunt in alle hectiek. Je mag er
gewoon zijn en je hoeft niets.

Er was ruimte voor pijn en verdriet,
er was de concentratie rondom de
muziek en de preek. De energie en de
dankbaarheid waren goed te horen in
het enthousiasme waarmee de psalmen
en andere bekende liederen gezongen
werden. Veel mensen bedankten voor

de bemoediging en de verbinding. Wat
mij betreft is op dit soort momenten de
kerk op haar best.
De Stadsdominee schrijft regelmatig
columns in de Stad Amersfoort. Deze
lees je via stadsdominee.nl.

Stilte…
om rust te midden van onrust te ervaren
om je niet te verliezen in alles wat er op je afkomt
om in balans, in evenwicht te zijn
om eenheid in verscheidenheid te ervaren
om onuitgesproken verbondenheid te voelen
om te leven vanuit vertrouwen in plaats vanuit angst
om open en helder in het leven te staan
om met meer inspiratie en vreugde te leven
om te luisteren naar anderen
om te luisteren naar jezelf
om zicht te krijgen op je oordelen
om te weten wat je werkelijk wilt en wie je bent
om het onvanzelfsprekende in je leven toe te laten
om ruimte te maken voor wat je toevalt
stilte

Roze zondag
Bijzonder was het om als stadsdominee
deze dienst te leiden. Een breed palet
van LHBTI+ mensen en solidaire
anderen, al met al zo'n 120 mensen
kwamen samen om te vieren. Het
organiserend comité bestond uit
mensen uit de Adventkerk, de Zwaan
en zonder kerkelijke binding, het koor
kwam uit de Fonteinkerk, de organist uit
de Sint Joriskerk, de kosters van de Sint
Franciscus Xaveriuskerk: eensgezinde
samenwerking voor een kerk waar
iedereen welkom is. Het was ontroerend
en feestelijk.

Foto: Cees Wouda
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Amersfoortse Zwaan

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

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

De agenda voor de zaterdagen in de
Amersfoortse Zwaan, kijk op de website
voor meer info.
30 oktober, 19.30 uur: Uur van gedenken en troost, mooie muziek en passende teksten en de mogelijkheid om
een kaars aan te steken voor wie u wilt
gedenken.
6 november, 16 uur: Poolse Poëzie.
Wijnt van Asselt schotelt ons moderne
Poolse gedichten voor. En samen lees je
veel meer dan alleen.
13 november, 16 uur: Lydia Vroegindeweij over Lutherliederen en Bachcantates en over hoe Bach troost.

Meld je dan aan via stadsdomineeamersfoort@gmail.com.
Meer informatie komt op www.kerstlichtjestocht.nl en op Facebook.

De kerkmuziekbrouwerij

20 november, 16 uur: Muziek voor fluit
en piano uit de Franse Romantiek. Lucas
Coltof en Adriaan Plantinga
21 november, 12-17 uur: KunstKijkRoute
27 november, 16 uur: Adventsviering,
met vooraf kerkmuziekbrouwerij van
15-15.45 uur

Kerstlichtjestocht
De kerstlichtjesroute 2021 vindt plaats
op zaterdag 18 december, van 17 tot
19 uur. De teams uit verschillende
kerken en organisaties zijn er klaar voor.
Bewaar je grote (appelmoes)potten nog
even voor ons? Die kunnen we goed
gebruiken straks. Door de binnenstad
leidt dan een spoor van licht met 2000
waxinelichtjes langs de herders, de
engelen, de wijzen uit het oosten.
Wil je meehelpen in de organisatie?

een nieuw initiatief voor zangers en
geïnteresseerden. Kom op 27 november
niet om 16 uur voor de viering, maar
kom om 15 uur! Dan kun je meedoen
met de brouwerij. Een mix van leren en
zingen, gewoon voor het plezier. Want
hoe meer je ergens van weet, hoe leuker
het wordt. Onder leiding van CeesWillem van Vliet zingen we de liederen
door en horen waarom ze gekozen zijn,
waar ze vandaan komen, wie de componist was. En afhankelijk van de groep
kan er een extra refrein of een meerstemmige zetting gezongen worden.
Er wordt geen koorervaring gevraagd,
iedereen is welkom.

Kussentjes project 2022
We zijn trots op de mooie originele
Thonet-stoelen in onze kerk. Maar op
de donkergroene kussentjes zijn we een
beetje uitgekeken. We hebben zin in
iets vrolijkers en fleurigers. En het mag
ook wel ietsje comfortabeler. Nee, we
komen niet naar de kerk voor een

luie zitplaats, maar toch… We kunnen
natuurlijk naar de IKEA gaan en 25
kussentjes kopen. Maar hoe leuk is het
om met elkaar iets te ontwerpen en te
maken, iets dat helemaal past in de
Lutherse kerk en bij de uitstraling van
de Amersfoortse Zwaan? Een ontwerp
dat iets laat zien van geloven in onze
tijd. Dat is het Kussentjesproject 2022.
Het project begint op zaterdag 11 december met een brainstorm in de kerk
over kleuren, vormen en motieven voor
de kussens. Gelukkig heeft elk kussentje
een onder- en een bovenkant, dus er zijn
twee kansen! Daarna gaan we op zaterdagmiddag 29 januari van 14-17 uur een
workshop volgen bij de katoendrukkerij.
In Amersfoort is sinds vorig jaar in de
historische Volmolen een ambachtelijke katoendrukkerij gevestigd. Met
authentieke houten drukblokken, zeg
maar 'stempels', kun je daar papier en
katoen leren bedrukken. Daar gaan we
de stof voor de kussens bedrukken met
het gemaakte ontwerp.
Neem alvast eens een kijkje, in het
echt (naast de Koppelpoort) of digitaal:
www.dekatoendrukkerij.nl En daarna
komt het aan op het maken van de
kussentjes. Wie is er handig met de
naaimachine? Dat gaat ook vast lukken.
Zouden er met Pasen 25 stoelen met
nieuwe kussens staan?
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Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Adventkerk
Bij de diensten
Op woensdag 3 november is het dankdag
voor gewas en arbeid. Om 19:30 uur is een
dienst belegd, waarin ds. Hendrik Mosterd
voorgaat.
Op 14 november wordt in de ochtenddienst
de heilige doop bediend. Voor het eerst
sinds 8 maart 2019 is er weer sprake van
een gewone doopdienst, waarbij gemeente,
vrienden en familie weer zonder belemmeringen aanwezig kunnen zijn.
Op 21 november is het Eeuwigheidszondag. In de ochtenddienst staan we stil bij

gemeenteleden die ons in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn ontvallen.

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

Wat de overige diensten betreft: de informatie hierover vindt u elders in deze uitgave.

Allen hartelijk dank!

Giften

Huwelijksjubilea

In september zijn enkele giften binnengekomen. Ter bestrijding van plaatselijke stille
armoede ontvingen we een gift van € 94, ten
bate van de diaconie een gift van € 20,- (via
ds. Mosterd) en evenredig verdeeld over de
wijkkas, het pastoraat, de bekostiging van
predikantsplaatsen, de diacony en Wycliffe
Bijbelvertalers € 112,-.

Twee echtparen hopen in november hun
gouden huwelijksjubileum te vieren. Het
echtpaar Bruinekreeft-Van Maanen stapte
op 24 november 1971 in het huwelijksbootje,
het echtpaar Van Dijk-Van Zetten een
dag later, op 25 november. We wensen een
prachtige vijftigste jubileumdag toe!

Jeugdwerk weer
van start
De afgelopen maand is het jeugdwerk weer
van start gegaan. De Toppers staken van wal
met een heus logeerfeest in de Adventkerk
en in de weken erna gingen catechese en
jeugdclubs weer van start. Bij de catechisatiegroep Follow Me Next is het thema dit
seizoen ‘De Bijbel’. Op de eerste avond eerst
eens even kennis pijlen. Op de foto Joanne,
Nathan, Meike en Sifra, die er het best in
slaagden de 66 Bijbelboeken in de juiste
volgorde te leggen.

Gemeenteavond over duurzaamheid

‘Denk aan je missie’
Onder thema ‘Verlangen naar het goede’ organiseerde de duurzaamheidscommissie van de Adventkerk op 12 oktober een
gemeenteavond. Het was het eerste echte wapenfeit van de commissie, die een qua standpunten divers publiek naar de kerk
zag komen. “Het gaat in essentie niet om de argumenten en de bezwaren, maar om de vraag naar het verlangen van je hart.”
“Het is dapper dat u er bent”, trapt
Esther van Gent, een van de moderators
de avond af. “Want het wordt misschien
niet zo’n comfortabele avond. Het
gaat over duurzaamheid. En dat is een
irritant onderwerp; een rotonderwerp.
Want je mag niets meer. Niet meer
vliegen, niet meer autorijden, niet meer
van de Formule 1 genieten. Helemaal
niet zo fijn.”
Een kleine honderd bezoekers hebben het niettemin gedurfd om naar de
Adventkerk te komen. Met verschillende
motieven, dat wel. Want al gauw wordt
duidelijk dat de meningen over het
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onderwerp danig uiteen liggen. De organisatie heeft een aantal stellingen uit de kast
getrokken om de stemming te peilen; met
groene en rode kaartjes kunnen de aanwezigen laten weten hoe ze erover denken. ‘Bij
de boodschappen houd ik rekening met de
herkomst van producten’, luidt stelling één.
Er gaan ongeveer even veel groene als rode
kaartjes omhoog. Arjen krijg het niet voor
elkaar, zegt hij. “Het moet vaak allemaal heel
snel. En ik gun mezelf niet de tijd om erover
na te denken.” Ingrid heeft twee kaartjes de
lucht in gestoken, “want”, zegt ze, “bij vlees
en vis houd ik er wel rekening mee, maar bij
andere producten niet.”

Een volgende stelling: ‘vliegvakanties
kunnen echt niet meer’ leveren ook al
zo’n gemêleerd beeld op. “In de herfstvakantie gaan we vrienden bezoeken in
Frankrijk”, bekent iemand, maar, zo zegt
ze, “het gaat om dierbare vrienden, die
ze al erg lang niet gezien hebben”. En zo
is het vaker. Want het duurzame aspect
speelt zeker een rol bij afwegingen
over leefstijl en consumptiepatronen,
maar er zijn ook andere, zwaarwegende
factoren, die een duurzame keuze soms
in de weg zitten. En de vraag die zich
dan opdringt is: wat weegt zwaarder?
Die vraag zit ook een beetje verstopt in
de laatste stelling: ‘In de kerk moeten we

ons met belangrijker zaken bezighouden dan duurzaamheid’.
“Dat klinkt alsof duurzaamheid minder
belangrijk is dan andere dingen, terwijl
ik het juist heel belangrijk vindt”, zegt
iemand. “God houdt van zijn schepping,
dus ik ook.” Maar een ander: “In de kerk
moet het gaat om over wat van levensbelang is. Als we dat doen, stoppen we
duurzaamheid niet weg.” Met andere
woorden, als je bij God begint, in de
kerk, dan komt duurzaamheid vroeg of
laat wel om de hoek kijken.
Spelbreker
Koos van Noppen, een van de leden van
de duurzaamheidscommissie zet vervolgens de toon voor het vervolg van de
avond. In zijn column reflecteert hij op
zijn officieuze status als milieuprofeet.
Want dat is niet per se een positie die
zijn leven er gemakkelijker op maakt,
hee. “Je bent gewoon spelbreker, op veel
momenten. Maar het gaat me hier om,
je kunt eindeloos debatteren, ook vanavond weer, over alle argumenten en bezwaren die worden aangedragen tegen
een scheppingsvriendelijke levensstijl,
maar volgens mij valt de beslissing op
een ander niveau. Dat is de vraag naar
het verlangen in je hart.”
Nadat commissievoorzitter Hanna
Mantel wat vertelt over de plannen van
de duurzaamheidscommissie en Wilma
de Leede een tipje oplicht over een themakring naar aanleiding van het boekje
Eenvoudig leven, peilen de moderators
hoe het zit met het hartsverlangen in
de wijkgemeente Adventkerk. Vertegenwoordigers van de jonge generatie,
de oudere generatie en de kerkenraad
delen hun gedachten, en tot slot is er
ook een best practice, zoals dat heet. Ter
inspiratie.
Tweedehands kleding
Tieners Hannaleen en Sanne vertellen
hoe het bij hen zit. Bij Sanne ging een
knop om toen ze veewagens rijden
op de snelweg. Ze eet sindsdien geen
vlees meer, maar ze probeert er ook in
bredere zin een duurzame lifestyle op
na te houden. Ze koopt veel kleding
tweedehands, bijvoorbeeld. “Dat is wel
eens moeilijk”, geeft ze toe, “het is niet
echt hip om in tweedehands kleding
rond te lopen.” “Je moet er soms wel iets
voor over hebben”, haakt Hannaleen in.
“Dat je eens nadenkt over wat je koopt,
waar iets vandaan komt, en of het misschien niet eens tijd is dat je daar andere
keuzes in gaat maken.”

Jan Westeneng zou je een vertegenwoordiger van de oudere generatie kunnen noemen. Hoewel er vanuit de jonge garde wel
eens kritiek komt – waarom is de urgentie
van het klimaatprobleem niet veel eerder
onderkend? – voelt hij zich niet schuldig.
“De samenleving kiest er al lang voor om
op dezelfde voet door te leven. En ook de
jongeren hebben daar aandeel in.” Wel is
duurzaamheid al lange tijd een thema in
zijn leven, ook bijvoorbeeld in zijn rol in het
kerkelijk beheer. “Voor vanavond heb ik de
verwarming geprogrammeerd. Kan ik ‘m
om half tien stoppen, vraag ik me dan af ? En
kan het ’s zondags niet een graadje minder?
Wanneer gaan de mensen klagen? Kan ik
nog lager gaan? Dat wil je zo laag mogelijk
doen. Financieel, maar ook voor het milieu.”
Bronnen
Tussen de bedrijven door gaan de aanwezigen telkens even met elkaar in gesprek. Is de
kerk nu de aangewezen plek om duurzaamheid hoog op de agenda te plaatsen? Moet
het een kernthema zijn? Ook wat dat betreft
zijn de meningen verdeeld. “Zou je nu heel
veel preken gaan wijden aan dit thema, dan
moet je je afvragen of je daar een deel van
de gemeente ook niet mee afstoot”, zegt
iemand.
Dat zijn ook aspecten die predikant Hendrik
Mosterd bezighouden, zegt hij. “Er zit wel
een zekere spanning op… …Ik ga in een preek
niet zeggen hoe hoog je de verwarming
thuis moet zetten, maar ik probeer wel de
motivatie aan te spreken om daarover na
te denken. Ik zoek naar de bronnen van het
handelen. Waar zijn we toe geroepen? Wat
is je verantwoordelijkheid?”

Missie
Mirjam van der Wal is iemand voor wie
die vragen nadrukkelijk leven. Sinds
een paar jaar probeert ze duurzamere
keuzes te maken. Ze eet bijna geen vlees
meer, probeert het stoken tot een minimum te beperken, en toen de droger de
geest gaf, kwam er geen nieuwe. Voor
gemeenteleden die haar voorbeeld
zouden willen volgen, maar dat toch ook
moeilijk hebben, heeft ze een advies.
“Handel niet uit schuldgevoel, maar
houd je focus op je missie. Wat vind jij
belangrijk? En betrek God daarbij.”
En dan, tot slot, praktisch. ‘Schrijf een
kaartje aan jezelf’, luidt de opdracht
aan de aanwezigen, en schrijf daarop
welke verandering je over zes maanden
in gang hebt gezet. Terwijl daar druk
over wordt gepraat, ontstaan al tal van
nieuwe ideeën. Een appgroep waarin
gemeenteleden goede duurzame
ideeën uitwisselen bijvoorbeeld en een
speelgoedruilbeurs, met het vizier op
het Sinterklaasfeest.
Concreet gaat de een z’n plasticverbruik
terugdringen, de ander gaat op zoek
naar een duurzame bank en moderator
Esther, die tot voor kort veel vloog, gaat
zich beramen op de vraag of wat ze met
haar gespaarde KLM-punten gaat doen.
Er bijna gratis mee op vakantie? Of toch
doneren, aan een goed doel? “In elk
geval”, zegt ze, “zijn we aan het denken
gezet. En laten we elkaar scherp houden.
Vraag het me maar, over zes maanden,
bij de koffie: Wat heb je met je punten
gedaan?”
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Bergkerk
Bergkerk

Vieren
Zondag 7 november, 24e 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 12,28-34.
Zondag 14 november, 25e 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 12,38-13,2.
Zondag 21 november, Voleinding
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 13,14-27.
Zondag 28 november, 1e zondag van advent
Om 9.00 uur dienst van Schrift en Tafel in
de kapel, om 10.30 uur dienst van Schrift en
Tafel in de kerkzaal. Lezing Lucas 21,25-31.

Geef elkaar de ruimte
‘Geef elkaar de ruimte’ is het motto van
het advies van de landelijke PKN voor de
verruiming van maatregelen. De 1,5 meter
maatregel is opgeheven, echter gepaste
afstand blijft nodig. Dus ‘Geef elkaar de
ruimte’. Het moderamen van de Bergkerk
volgt dit advies. Het betekent:
- Het reserveringssysteem voor de kerkdiensten vervalt. Reserveren is niet meer
nodig.
- De inrichting van de kerkzaal blijft
onveranderd, setjes van 1 of 2 stoelen op
gepaste afstand.
- Collectes blijven plaats vinden via mandjes 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.

Kinderen
Ook de kinderen zijn van harte welkom in
de kerk. Elke zondag is er in de dienst een
aandachtsmoment 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 jeugdouderling Jacomijn van der Kooij, email: jvanderkooij@verus.nl

Start kapeldiensten
Afgelopen zondagen konden we na lange
tijd ook de wekelijkse 'kapeldiensten' weer
opstarten. Het is fijn om op de vroege zondagmorgen in de intimiteit van onze mooie
kapel de eredienst te vieren.
Het is met recht een vroege zondagmorgen,
nu de aanvangstijd van de kapeldienst
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is vervroegd naar 9.00 uur. Met enige
verwachtingsvolle spanning keken we er
naar uit. Zouden er wel mensen komen? Het
was fijn om te ervaren dat alle klaarstaande
stoelen in de kapel waren gevuld. Daar zijn
we blij mee. De diensten in de kapel zijn
kostbaar en willen we graag behouden. Het
besluit om de kapeldiensten een half uurtje
eerder te beginnen heeft te maken met
de behoefte aan iets meer ruimte tussen
de beide diensten. Het heeft als voordeel
dat er nog even tijd is voor de organist om
te oefenen met het zanggroepje voor de
dienst van 10.30 uur, voor de leiding van de
kinderdienst om de kapel in orde te maken
voor de kinderviering van 10.30 uur, voor de
predikant om even bij te komen en rustig
toe te leven naar de volgende dienst en voor
de kerkenraadsleden is er voldoende tijd om
even nog wat af te stemmen. De reacties op
het vervroegde tijdstip zijn wisselend: van
fijn vroeg, wel vroeg maar het went wel, tot
jammer het is me te vroeg. Alles afwegende
heeft de kerkenraad besloten om na drie
maanden te evalueren. Bij de evaluatie
willen we ook graag de mening horen van
de mensen die de kapeldiensten bezoeken.
Graag uw reacties.

Uit de kerkenraad
De vergadering van 13 oktober wordt
geopend door Jan Willem met een tekst over
het onverwacht ervaren van iets wezenlijks,
een ander woord voor God.
In de vergadering kwamen verschillende
onderwerpen aan de orde. Met ingang van
januari ontstaan er nieuwe vacatures in de
kerkenraad. Voor deze nieuwe en de nog
bestaande vacatures ( m.n. bij de diakenen)
wordt een groslijst met namen samengesteld. Elk kerkenraadslid heeft zich bezonnen en noemt één naam. Het moderamen
gaat verder met deze lijst.
Het huidige beleidsplan “Cirkels van verbondenheid” heeft betrekking op de periode
2016-2021. Besloten wordt niet een totaal
nieuw beleidsplan te schrijven, maar een
aanvulling op het huidige plan te maken
voor de periode 2022-2027.Op de beleidsdag
van de kerkenraad is daarvoor een aanzet
gegeven. Elk werkveld werkt nu speerpunten
uit.
Vervolgens vraagt het door de PGA aangedragen onderwerp van een Veilige Kerk de
aandacht. Veilige kerk heeft betrekking op
het integer omgaan met elkaar. De wijkkerkenraad onderschrijft het voornemen
om veilige kerk te zijn. Hiertoe zullen o.m.
aan bepaalde functies een VOG verklaring

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

en /of een gedragscode worden verbonden.
Het informeren van de gemeente vormt ook
een belangrijke stap. De kerkrentmeesters
komen met een voorstel voor het verder
uitwerken van dit voornemen
De vergadering wordt besloten met het
lezen van psalm 139.
Scriba Martha Beuckens

Wij gedenken
Pieternella Susanna van Dijk - Janssen,
woensdag 29 september is zij in de leeftijd
van 81 jaar overleden. Nel van Dijk was van
2008 tot 2017 diaken en lid van de taakgroep
ouderen. We verliezen in haar een betrokken
gemeentelid met een warm en groot diaconaal hart voor anderen. De uitvaart heeft
plaatsgehad op woensdag 6 oktober met
een afscheidsdienst in de aula van Rusthof,
waarna zij op de begraafplaats begraven is.

Studiedag ‘verbonden voor het
leven’
Hoewel strikt genomen geen kerkelijke
activiteit, ben ik toch zo vrij -al was het maar
omdat ik (jvb) in de organisatie zit – om
de studiedag ‘verbonden voor het leven’
– levensvragen in contextueel licht, onder
uw aandacht te brengen. Een interessante
sprekerslijst met een theatrale afsluiting.
De dag is in eerste instantie bedoeld voor
predikanten, pastores en geestelijk verzorgers, maar staat ook open voor belangstellenden. Ik geeft het maar door.
Sprekers:
Drs. Annette Melzer-Rietveld - Contextuele
bijbellezing over ‘verbond’.
Prof. Dr. Martin Walton - ‘Liefhebben: op
zoek naar de goede verhouding’.
Prof. Dr. Annemie Dillen - ‘Loyaliteit en intergenerationaliteit’.
Prof. Dr. Johan Goud - reflectie op ‘Zwarte
schuur’ van Oek de Jong.
Afsluiting door ‘Terugspeeltheater Draad’.
Van 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
tot 16.00 uur. Kosten € 95,00 (lunch en
consumpties zijn inbegrepen) Bergkerk te
Amersfoort (Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818
JC Amersfoort). Voor deze bijeenkomst zijn
de vigerende maatregelen rondom COVID
19 van toepassing.

Opgeven uiterlijk 5 november via e-mail bij
mw. Ineke Breugem, info@contextueelpastoraat.nl door insturen van het aanmeldformulier en overmaken van € 95,00 op
rekening NL97 INGB 0006 7908 93 t.n.v.
Stichting Contextueel Pastoraat.

Onderweg

Bereikbaarheid

Fijn dat het weer kan, bij elkaar komen om
een cursus te volgen. Ik was een paar dagen
in ‘Nieuw Hydepark’ voor de diaconale training - Leren geloven in diaconaal handelen.
Diaconaat ontspringt aan de avondmaalstafel.

Van 15 t/m 17 november ben ik enkele dagen
afwezig i.v.m. intervisiedagen in de priorij
Essenburgh te Hierden. 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

Diaconaat als
tafeldienst
Niet alleen in de kerk wordt de
tafel van de Heer bereid, maar ook
daarbuiten op soms onverwachte
plaatsen. Al die verschillende tafels
hebben iets met elkaar te maken.
Beelden zeggen soms meer dan
woorden.

Aan tafel in een verwoest Mosul

Avondmaalstafel in de kapel van de Bergkerk

De tafel van de Heer doorbreekt grenzen, op de grens van Mexico en de VS

Laatste avondmaal in diaconaal centrum Open Hof, Groningen (2014)
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De Bron
Zondag 7 november
‘Ik ben de deur, zegt Jezus. Wat betekent dat?
‘Dat Hij ook zegt: ‘Ik ben de goede herder’ is
veel bekender. Al moet je ook dan opletten
dat je niet verschillende Bijbelverhalen door
elkaar haalt. Vanmorgen luisteren we weer
eens goed naar deze woorden van Jezus.
Wat is de achtergrond toen en nu? Waar
scherpen deze woorden ons in de wereld van
vandaag?

De Bron

Zondag 14 november
‘U gelooft mij niet omdat u niet bij mijn
schapen hoort’, horen we Jezus vandaag
zeggen. Je kunt er dus blijkbaar ook niet bij
horen. Maar Jezus is er toch voor iedereen?
‘Ik en de Vader zijn één’, zegt Jezus ook nog.
Welk beeld van God roept het op als er ook
schapen zijn die er niet bij horen? Op weg
naar eeuwigheidszondag een indringende
lezing.

Zondag 21 november
- Kerkdienst 10.00 uur
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
gedenken we in de kerk degenen die ons
ontvallen zijn in dit kerkelijk jaar of eerder.
Nadenken over het leven en over leven na
dit leven. Wat weten we er van? Staat het
precies in de Bijbel? Nee, er klinken ook daar
meerdere stemmen. We lezen vandaag uit
een brief van Paulus aan de kerk in Thessaloniki waarin hij in bepaalde beelden schrijft
over ‘het einde’ (1 Thessalonicenzen 4:135:11). Wat zegt dit ons? Je moet er niet alleen
en ook niet te veel over praten. Laat muziek
klinken en zing liederen, steek lichtjes aan.
Het kan allemaal in deze dienst.

- Gedachtenisdienst 17.00 uur
In een gedachtenisbijeenkomst om 17:00 u
noemen we de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. De nabestaanden worden voor
deze bijeenkomst persoonlijk uitgenodigd.
Vorig jaar deden we dit zo omdat er maar
weinig mensen in de kerk mochten komen.
Het bleek heel mooi te zijn om het zo te
doen. De morgendienst biedt meer ruimte
om allen te gedenken die we missen. De
gedachtenisbijeenkomst biedt juist alle rust
om met nabestaanden de namen van hun
geliefden te noemen.
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Dankbaarheid tegenover God die hen draagt
en Wiens zegen vertrouwen geeft, ook voor
de tijd die komt. We wensen het gouden
bruidspaar aan de Nagelkruid 3 3824 PE een
prachtige dag en nog vele goede jaren!

Gemeente-ontmoetingen
Zondag 28 november
Een dienst van Schrift en Tafel op deze eerst
zondag van Advent. De kindernevendienst
gaat in deze Adventsperiode aan de slag
met verhalen uit Lucas. Aan de orde komen
Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes de
Doper en op Kerstmorgen gaat het over de
geboorte van Jezus. Mooie verhalen waar
we niet alleen in de kindernevendienst
maar ook in de kerkzaal mee uit de voeten
kunnen.

Gouden huwelijk
Op 24 november a.s. hopen de heer en
mevrouw (Walter en Joke) NederkoornVedder hun 50-jarig huwelijk te vieren. Hoe
bijzonder is dat om dat te mogen beleven
– zo zeggen zij daar zelf over. Dankbaarheid klinkt door, voor elkaar in lief en leed
verbonden, voor de kinderen uit hun liefde
geboren, voor de kleinkinderen die ze in de
armen mochten sluiten.

Stilstaan bij de dood
In deze maand gedenken we onze
naasten die ons ontvallen zijn door de
dood. De kerkelijke traditie van Allerzielen (RK) of gedachtenis overledenen
op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar (Protestant) kent inmiddels veel
variaties buiten de kerk. Uitvaartondernemingen, begraafplaatsen, crematoria, omroepen en digitale media
organiseren (virtuele) bijeenkomsten.
Een kaarsje aansteken kan op vele
plaatsen. Sta je hierdoor ook stil bij
je eigen dood? Bij de wensen voor uw
eigen uitvaart? De een kan dit aan, de
ander niet. In dit nummer van Drieluik
wordt hierover geschreven. Het is wel

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

belangrijk dat uw wensen bekend zijn. Als
het geloof daarin belangrijk is, blijkt het in
toenemende mate moeilijk om daarover te
spreken en dat vast te leggen. De vanzelfsprekendheid van een kerkelijk uitvaart is
echt voorbij. Nabestaanden staan lang niet
altijd (meer) zelf in de geloofstraditie. Tegelijk blijft het belangrijk dat rond uw uitvaart
klinkt wat voor u van waarde en betekenis is.
Als u hierover eens door wilt praten, neemt
u dan gerust contact met ons op. Niet dat wij
per se bij uw uitvaart betrokken moeten zijn,
maar wellicht kunnen we wat ondersteunen
om uw wensen helder te krijgen en kenbaar
te maken.
ds. Borger en ds. van der Zwan

Het pastoraal team van De Bron organiseert
weer enkele gemeente-ontmoetingen.
We denken daarbij om te beginnen aan
gemeenteleden die (nog) niet weer naar
de kerk komen, maar wel verlangen naar
gesprekken die over levensvragen gaan.
Tussen half november en half december zijn
er bijeenkomsten in Nijenstede, Koperhorst en appartementengebouw Spreeuwenstraat. Leden die daar wonen ontvangen
een uitnodiging. ‘Beelden van hoop’ is het
thema. Welke hoop koestert u? Zijn er woorden, liederen of beelden uit de geloofstraditie die daarin steunen?
Als er meer behoefte is voor zulke bijeenkomsten, gaan we dat ook oppakken.
Hartelijke groet van Pastoraal team De Bron:
ds. Borger, Annelies van Beek, Zieny Garritsen, Maya Hofstra, Janette Kuijt, Aartje van ’t
Land, Hendrikje Rabbers, ds. van der Zwan.

Kerkdiensten nu
Sinds 1 oktober jl. is aanmelding vooraf
niet meer nodig. De een wende wel aan
die verplichting, voor de ander bleef
het een drempel om naar de kerk te
gaan. Nu geldt geen maximum aantal
kerkgangers meer, al blijft tegelijk de
aanbeveling van kracht om gepaste
afstand te bewaren. De stoelen in de
kerk staan in een halve cirkel rondom
het liturgisch centrum als brandpunt.
Zo wordt de ontmoeting met elkaar en
de gezamenlijke ontmoeting met God

uitgedrukt. Een deel van de stoelen staat aan
elkaar geschakeld; hier kunnen mensen zitten die naast anderen willen zitten. Na elke
rij geschakelde stoelen staat een rij losse
stoelen op gepaste afstand. Hier kunnen
mensen zitten die afstand willen bewaren.
We hopen dat het zich verder vanzelf wijst;
mocht dat niet zo zijn en u ziet geen plek
waar u aangenaam kunt zitten, spreekt u
hierover dan met de koster of de ouderling.
We hopen dat iedereen zich thuis voelt in
de kerk! Zoals we ook hopen dat wie via

internet de kerkdienst meemaakt, zich
ook innerlijk verbonden weet.
De kinderen en jongeren van 12+ zijn
weer eerst in de kerkzaal om na een
kinderlied naar de kinder-nevendienst of
12+-kerk te gaan. Er wordt nog gewerkt
aan een nieuwe vorm van collecteren.
Wat nu kan en ook zal blijven is een
gift overmaken via een QR-code of een
overschrijving.
Kerkenraad De Bron
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De Brug

De Brug

Bij de diensten
Op 3 november vieren we als gemeente de
dankdag voor gewas en arbeid. Het is zinvol
om midden in de week onze dank bij God
te brengen voor zijn zegeningen, ook in dit
vreemde coronajaar. In deze dienst heb ik
een gesprekje met Jose Struik, schaapherder
van de schaapskudde de Treeker Wissel,
waar de opbrengst van onze collecte ook
voor is bestemd.
Op 7 november zullen Jan Hendrik en Petra
van Schothorst hun zoon Quin Reza naar het
doopvont brengen.
Op 14 november begroeten we
gastpredikant ds. Molenaar. En op 21
november sluiten we het kerkelijk jaar af.
We herdenken dan allen die ons in het
afgelopen jaar zijn ontvallen. Aansluitend
aan de dienst is er de gelegenheid in de
kapelruimte een kaarsje aan te steken voor
hen die we gedenken en die ons dit jaar of
eerder zijn ontvallen.
Op 28 november begint het nieuwe kerkelijk
jaar. Wat bijzonder om weer opnieuw te
mogen beginnen, en wat is de adventtijd
een ontroerende tijd. Omdat ik in dit
nieuwe kerkelijke jaar het evangelie van
Johannes als leidraad wil gebruiken (in ieder
geval tot Pasen), zal ik ook in deze tijd een
keuze maken uit het eerste hoofdstuk van
dit prachtige evangelie. Wij vieren op 28
november ook het heilig avondmaal

In Memoriam

Voor allen die graag het heilig Avondmaal
vieren maar voor wie de viering op zondag
om wat voor reden niet haalbaar is, is er
een viering op zaterdag 27 november.
Deze dienst begint om 16. 00 uur en duurt
ongeveer een half uur.

Op 10 oktober overleed in de leeftijd van
93 jaar Johan Swank. We gedenken in hem
een man van het onderwijs, die met hart
en ziel les heeft gegeven, leiding heeft
gegeven aan de MAVO en jongeren heeft
begeleid in hun weg naar de volwassenheid.
Naast het onderwijs hield de politiek hem
bezig. En niet te vergeten de kerk. Dat
was hem van huis uit meegegeven. Johan
was, samen met zijn vrouw Annie, een
betrokken gemeentelid voor wie het geloof
‘zijn enige troost was in leven en sterven’.
Samen mochten ze nog hun 65-jarige
huwelijk vieren. Na de verslechtering
van de gezondheid vonden beiden een
plaatsje in Huize St. Jozef in Achterveld. De
band met de kerk en met de Brug bleef. In
de afscheidsdienst klonken de woorden
van de evergreen, Psalm 23 als troost en
bemoediging. Johan is begraven op de
begraafplaats in Oud-Leusden. Wij wensen
Annie, de kinderen en (achter)kleinkinderen
die troost ook toe.

Gemeenteavond

‘Rond het sterven’

Op 13 oktober kwamen we samen voor een
gemeenteavond. Daarin was ruimte om met
elkaar terug te blikken op de tijd die achter
ons ligt en die ons allen heeft aangegrepen.
Ook keken we vooruit en gaven antwoord
op de vraag wat we mee wilden nemen uit
de coronatijd. Het hoofdbestanddeel van
deze avond was een bezinning op het heilig
Avondmaal. Wat vieren we en wat zijn
onze ervaringen bij de viering. Dat leverde
mooie gesprekken op, ook in de kleine

Aldus het thema van dit nummer van
Drieluik. Dat is een beladen onderwerp,
maar gelukkig hoeven we daar in de
kerk geen taboe van te maken. Op een of
andere manier komt er rond het sterven
iets aan de oppervlakte dat daarvoor vaak
verborgen bleef. Ik heb het meegemaakt
hoe bij mensen ‘op hun uiterste’ woorden
van geloof en vertrouwen los zijn gekomen
die mij diep hebben ontroerd. Juist op zulke
momenten besefte ik dat het geloof niet een

Viering op zaterdag

18

groepen. Als het gaat om de vorm van de
viering wordt nog steeds waarde gehecht
aan de kringviering, al wordt door diverse
gemeenteleden ook de lopende viering
als waardevol gezien. Ten slotte kwam
het punt ‘frequentie’ aan de orde. Onder
de ongeveer 45 aanwezigen was, naast
voortzetting van de huidige (5 keer per jaar)
een beduidende meerderheid voor een meer
frequente viering. Het gesprek hierover
wordt vervolgd, en ook de kerkenraad zal
zich verder over dit thema bezinnen. Een
beslissing over de plaatselijke regeling werd
doorgeschoven.

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

verhaaltje is, maar op een werkelijkheid rust
die onaantastbaar is. In het aangezicht van
de dood verschrompelen de mooie woorden
en het spinrag van modieuze uitspraken en
blijft the Rock of Ages over. Noem het maar
gerust een Godsbewijs.
En bij rouwdiensten, of beter: diensten van
Woord en Gebed, ervaar ik zo vaak wat een
zegen het is dat er dan woorden mogen
klinken die we niet zelf verzinnen. Woorden
van een God wiens liefde sterker is dan de
dood. Geboorte en dood zijn ‘openbarende’
momenten. Het leven breekt dan op en in
de opening die dan ontstaat verschijnt de
God die ons vlees en bloed deelde en ons
leven heeft geraakt, dieper dan we kunnen
denken.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is
de zondag waarin we onze geliefde doden
herdenken. We delen de rouw en het
verdriet. We ontsteken onze lichtjes. Het
vuur ervan komt van de Paaskaars. We zijn
in het bereik van de Heer die onze dood
heeft gedeeld en is opgestaan. De laatste
zondag van het kerkelijk jaar is niet het
einde. We zien uit naar een nieuw begin. De
zondag erop is de zondag van de hoop. Hij
die was en is, zal komen. Wonderlijk zijn de
wegen van de Heer.
Arjan Plaisier

Uit de kerkenraad
Woensdag 6 oktober hebben we op de
kerkenraadsvergadering verder gesproken
over het beleidsplan en over het stellen
van prioriteiten. We hebben dit gedaan
aan de hand van een zogenaamde SWOTanalyse. Wist u dat er in de bijbel ook een
SWOT-analyse te vinden is, in het boek
openbaringen?
Tijdens de vergadering bleek het nog best
wel lastig om zo’n zakelijke analyse op
een kerk toe te passen. Veronderstelt het
model niet te veel maakbaarheid? Wel
erkennen we de talenten die ons gegeven
zijn in de kerkenraad en zullen we daarom
in een kleine groep het model verder

uitwerken en bespreken op de volgende
kerkenraadsvergadering.
Daarnaast hebben we de financiële
prognose van 2021 en de begroting van
2022 besproken. En ik zal hier kort en open
over zijn, dit baart ons best wel zorgen.
De gevolgen van hogere kosten enerzijds
(vanwege o.a. noodzakelijk onderhoud,

techniek, energie) en een terugloop in
inkomsten vanuit verhuur anderzijds,
zorgt voor een fors gat in de begroting. De
komende tijd zal daarom een werkgroep
actief bezig gaan met de communicatie rond
de actie kerkbalans.
Dankbaar zijn we ook voor de vele
betrokken vrijwilligers in de Brug rond

de verhuur, wat niet alleen helpt bij de
nodige inkomsten, maar ook zorgt voor een
prachtig visitekaartje in onze wijk en een
grotere onderlinge betrokkenheid bij onze
gemeenteleden.
Namens de kerkenraad, Leendert Kok.

Vergeet niet hoe wij heten
Vergeet niet hoe wij heten: naar U zijn wij genoemd. Zoudt Gij ons niet meer weten,
dan waren wij gedoemd te sterven aan uw leven; maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig leven, een ogenblik gegeven, een paasdag die ons wenkt.
Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis, Gij zult ze blijven spreken
tot die Dag aan zal breken waarop het wachten is.
Vergeet niet hoe wij heten, wij heten naar uw naam. Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam. Want zo zijt Gij gebroken, gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken, van dag tot dag ontloken, zo zien wij uw gezicht.
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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

De Hoeksteen

Bij de diensten
Zondag 21 november is het thema van de
dienst ‘In mijn hart’ We gedenken dan wie
ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. We
noemen hun namen, en ontsteken een
kaars. Ook u kunt zelf een kaars aansteken,
en vanuit huis of in de kerk de naam toevoegen aan het scherm met namen van wie we
niet willen vergeten. Zondag 28 november
begint de Adventstijd. We gaan op weg naar
Kerst. Zoals gebruikelijk volgen de kinderen
een project en starten we daar elke dienst
samen mee, voor zij naar hun eigen ruimte
gaan. In deze diensten zal ook een aantal
keren een vast lied terugkeren, en willen we
weer de antifonen oppakken: korte stukjes
Bijbeltekst die we zingen rond een Psalm.
Voor corona hebben we dit een paar keer
gedaan, en deze vier adventsweken willen
we dat opnieuw doen. Meer informatie staat
op de nieuwsbrief van die periode.
Ds. Marieke E.J. den Braber

In memoriam: Corrie van der
Horn – de Vreugd
Omringd door wie haar lief waren, overleed
op 13 september Corrie van der Horn de
Vreugd. Haar jeugd was in Katwijk, waar
ze opgroeide met het strand, de zee en de
zon. Elementen van de natuur die haar een
gevoel van vrijheid gaven, ‘je kon je gedachten er laten gaan’ zo zei ze. Geloof was
een vanzelfsprekend onderdeel van haar
leven, vooral in hoe ze in het leven stond:
bijvoorbeeld naar haar dochters toe die ze
opvoedde tot bewuste en pittige meiden. En
in haar werk, waar zorg voor een ander een
belangrijke plaats in nam als verpleegkundige en OK-assistente, maar ook naast haar
werk in de zorg voor haar omgeving. Door
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haar ziekte moest ze eerder afscheid nemen
van haar man, kinderen en kleinkinderen
dan ze eigenlijk wilde. Maar ze was er rustig
onder. Want ze wist: het is goed, en bij God
ben ik in goede handen. In dat vertrouwen gedachten we haar in Rusthof, in een
viering vol mooie herinneringen, beelden
en met muziek waar ze graag naar luisterde.
We wensen haar man Koen, kinderen en
kleinkinderen sterkte toe in het gemis. Ds.
Marieke E.J. den Braber

Hoe bemoedigend om op deze manier
gemeente van Christus te zijn. Ons samen te
richten op de Bron van ons bestaan en daaruit te putten. En dan geïnspireerd weer terug
te gaan naar onze eigen dagelijkse roeping.
Corry Nap-van Dalen

Inspiratiemoment

Soos 55+

Toen ik vanwege corona niet naar de kerkdienst op zondagmorgen durfde, ben ik een
trouwe bezoeker geworden van de korte
viering op maandagavond.

Woensdag, 10 november komen we weer
samen om 14.00 uur in de Hoeksteen. Er
komen dan enige Molukse mensen, die
voor ons hun verhalen, zang en muziek ten
gehore zullen brengen. Twee weken later
komt verhalenverteller Kees Geelhoed. Hij
was al eerder bij ons en we waardeerden het
allemaal zeer. We rekenen weer op mooie
middagen. Wie graag gehaald wil worden
kan bellen met Diny Pathuis (4721816) of
met Wil van der Meij (0620 532627).
Diny Pathuis

Met een klein groepje, op gepaste afstand
van elkaar, met de brandende Paaskaars, zitten we in de Hoeksteen. Een moment in de
week om ons samen op God te richten. Een
lied, een Bijbelwoord, stilte, kort delen van
wat in ons opkomt. We steken kaarsjes aan
terwijl we voorbede doen, met één of twee
zinnen, voor de mensen die in ons hart leven
en voor wie we ons inzetten.
Ik wissel een blik met Liesbeth, met wie ik
de avonden van onze filmkring voorbereid;
luister naar Wim, die bij De Hoeksteen
hoort zoals Jona bij de walvis; zie Ton, die
zich al jaren inzet voor het Inloophuis;
hoor Peter zijn dankbaarheid uiten voor de
vreugde die hij beleeft aan deze gebedstijd;
wordt verrast door Titus die met een kleine
opmerking het woord ‘hoop’ weet te koppelen aan de opstanding van Jezus en onze
opstanding.

Rondom het Sterven
In het boek “Verbinding” dat recent is
uitgebracht ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum van de wijkgemeente
De Hoeksteen vertelt Kokkie Jonkers
over het gedenken van overleden gemeenteleden in De Hoeksteen.
We citeren hier uit haar verhaal:
‘Op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar worden in de gedachtenisdienst de
namen van overleden gemeenteleden
genoemd. Zo ontstond het idee om
naast het doopkleed (dat al sinds 1988
in de Hoeksteen hangt, en waaraan nog
steeds bij elke doopdienst een of meerdere namen worden toegevoegd, CdV)

ook een gedachteniskleed te maken, met
daarop de namen van overleden gemeente
leden. Er kwam een wandkleed [invoegen
foto gedachteniskleed] met vogels en de
regenboog erop afgebeeld. De tekst op het
kleed luidde: “Als een vogel naar het licht
ben je ons vooruit gevlogen, onbereikbaar
ver en toch zo heel dichtbij” Op 22 november
1998 werd het kleed in de gedachtenisdienst geïntroduceerd. Mijn taak was om de
kaartjes met de namen van de overledenen
te maken en op het kleed te hangen. Toen
het kleed rond 2017 vol raakte gingen we
op zoek naar een alternatief. We kwamen
tot een “gedenkhoekje” met boven de tafel

een hedendaagse icoon gemaakt door
Annemarie van der Wilt. [invoegen foto
Kokkie bij de Gedenkhoek.] Op de tafel
kwam een gedenkboek met daarin alle
namen van overleden gemeenteleden.
Verder kan er een kaarsje gebrand of een
gebedsintentie neergelegd worden. Ik
zorg ervoor dat er een steentje komt te
liggen van elk overleden gemeentelid,
met daarop naam, geboorte- en sterfdag. Dit steentje blijft daar liggen tot de
(eerstvolgende, CdV) gedachtenisdienst.
Daarna nemen de nabestaanden het
steentje mee naar huis.
Cor de Vette
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Emmaüskerk

Emmaüskerk

Bij de diensten
Op 7 november gaat ds. Marianne van
Amerongen voor en zij volgt het oecumenisch leesrooster met Leviticus 19:1-4, 9-18
en en Marcus 12:28-34.
Op 14 november gaat onze vaste gastvoorganger ds. Alex Baarslag voor.
Zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag. In de dienst gedenken we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar uit onze
Emmaüskerkgemeente. Wij noemen dan de
namen van Jan Paulus Wolf, Jannetje Bezemer – Smit, Aagje Maria van ’t Veld, Hennie
IJzelendoorn en Hilda Dethmers.
Ter gedachtenis aan hen steken we een kaars
aan en mogelijk doet een naaste of nabestaande dit. Ds. Borger is dan de voorganger.
Op 28 november is het Eerste Advent. Dan is
ds. van der Harst de voorganger.
‘De nacht loopt ten einde, de dag komt
naderbij’. Woorden uit de brief aan de
Romeinen (13:12) die de toenmalige jonge
priesterstudent Huub Oosterhuis in de jaren
zestig gebruikte voor de tussenzang in zijn
gelijknamige Adventslied. Beelden uit het
Lucasevangelie, uit Jesaja komen daarin ook
tot klinken. Op deze eerste Advent nemen
we dit lied ter hand. Het stond nog niet in
het Liedboek van ’73 maar via de bundel Tussentijds is het in Lied 460 ook deel van onze
traditie. Een prachtig lied waarmee wij de
Advent mogen inzingen.

Vespers in de Adventstijd

Op de vier Adventszondagen zijn er ’s middags om 17.00 uur vespers van, voor en door
gemeenteleden. Tijdens de eerste voorbereidingen bladerden we als vespergroep door
het liedboek 2013 (het nieuwe liedboek)
en we bleven haken bij bladzijde 835. Daar
vindt u lied 432a – d. Deze liederen, eigenlijk
zijn het steeds twee regels, vormen de
zogenaamde antifonen – letterlijk tegenstemmen - voor de Adventszondagen. Die
antifonen zijn gebaseerd op Bijbelteksten
en zijn als het ware de slagzinnen voor die
bepaalde zondag. Op de eerste Advent luidt
de antifoon: ‘Mijn leven til ik, God, naar U
omhoog, op U vertrouw ik’ en u kunt in het
liedboek daaronder lezen dat dit een regel is
uit Psalm 25.
De tweede Advent heeft als antifoon: ‘U God
ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen
sluit’. Dat is een parafrase op Jesaja 30; 18 en
19 en bij die zondag hoort psalm 80.
Op de derde Advent is de antifoon ‘Verblijd
u, nu en altijd, De Heer is nabij’, woorden uit
Filippenzen 4: 4 en de bijbehorende psalm
is psalm 85.
Op de laatste zondag van Advent is de
antifoon ‘Dauw, hemelen van omhoog,
laat dalen gerechtigheid uit de wolken’ een
woord uit Jesaja 345: 8 met de bijbehorende
psalm 19.
Toen ik hierover wat uitlegde en sommige
verbanden wat nader aangaf besloten we
om deze antifonen met de bijbehorende
psalmen en Bijbellezingen als vertrekpunt

Jubileum
Zondagmorgen 17 oktober werd ds. Berend
Borger verrast door meneertje Nooitgenoeg en Marit van de kindernevendienst
met een boekenbon en een bos bloemen.
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En bij de koffie werden de gemeenteleden
verrast met een heerlijk gebakje, natuurlijk
vanwege het 25- jarig jubileum van onze
wijkpredikant!

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

voor de vespers te nemen. U bent hartelijk
uitgenodigd om deze vespers met ons mee
te vieren. Elke Adventszondag om 17.00 uur
in de Emmaüskerk.
Ds. Berend Borger

Gespreksgroep Puntenburg
Op maandag 11 oktober kwam de gespreksgroep Puntenburg weer bij elkaar. Ditmaal
spraken we over de toekomst. Echter voor je
aan zo’n gesprek begint is het fijn om eerst
een kopje koffie of thee te drinken.
Er heerste een ontspannen sfeer. Hoewel
Nynke Hellema nog op vakantie zou zijn,
was ze toch aanwezig. Haar vakantie was
door omstandigheden in het buitenland wat
ingekort. Sierk de Bruin had de leiding deze
middag.
Zoals gezegd was het thema toekomst. Uit
elkaar getrokken komt het neer op datgene
wat je toe komt. In eerste instantie was
de reactie van de dames, die al aardig op
leeftijd zijn, dat er niet zoveel toekomst is en
dat je leeft bij de dag. Toch kwamen er ook
mooie dingen naar voren die de toekomst
niet somber maakten. Bijvoorbeeld het oppassen op een kleinkind. Ook vond iemand
het belangrijk om dagelijks je een doel te

stellen waar je naar toe kunt werken. Dankbaarheid werd ook uitgesproken over het
feit dat je na een dag weer mocht gaan rusten en dankbaarheid dat je ‘s morgens weer
wakker werd. Ook kwamen veel verhalen
uit het verleden aan de orde. Hieruit werd
toch ook wel duidelijk dat het verleden heel
bepalend kan zijn voor je toekomst.
Natuurlijk kwam ook het dood gaan aan
de orde. Er is niet zozeer de angst voor de

dood maar wel voor de weg er naar toe.
Ook berusting in het feit dat het zal gaan
gebeuren was merkbaar. Mooie beeldspraak
kwam naar voren in de vorm van de sterren.
Eén iemand zag de ster als haar man en
hoopte dat ze ooit samen met hem mocht
stralen. Zien we elkaar weer in een soort
hiernamaals? was een vraag die moeilijk te
beantwoorden was maar waar wel een hoop
werd uitgesproken. “ Het zou wel mooi zijn”.

Na het lezen en zingen van lied 913 “ Wat
de toekomst brengen moge, mij geleidt des
Heren hand”, sloten we af in de hoop dat
inderdaad de hand van God steeds aanwezig
mag zijn als steun in de rug. Na nog een
kopje koffie met een koekje, ging een ieder
weer huiswaarts.
Sierk de Bruin - pastoraal ouderling

Genieten van het Repair Café
‘We kunnen veel, hoor! Dat kunnen we zeker
ook fiksen’, kreeg ik te horen toen ik het had
over de niet goed werkende verlichting. ‘Jaap
heeft er zelfs speciale apparatuur voor!’ Ik
er weer naar toe met mijn fietsendrager
voor de auto. Eerst een warm welkom door
een van de monteurs en daar zit ik al aan
de stamtafel achter een kop thee, achterin

Bij Bosshardt waar het gezellig druk is.
Aan de werktafel zijn zes mannen in de
weer met onder meer koffiezetapparaten,
luidsprekers, printers, lampen, stofzuigers.
De wandkasten staan open, daarin een grote
hoeveelheid gereedschap en een flink assortiment aan ‘een boutje en een moertje en
een schroefje en een nippeltje’ (André van
Duin). Naast mij
gaat een mevrouw
zitten uit een
andere stadswijk.
Daar is ook wel
een Repair Café,
‘maar weet je, het
is daar lang niet
zo gemoedelijk als
hier’. Ik snap het.
Ze is hier met haar
papierversnipperaar en strijkijzer
en ook zij zal met
goed werkende

apparaten vertrekken. Wel heeft ze pech
dat haar fiets buiten omvalt en een ander
voertuig beschadigt. Maar dan is daar Ingrid
van Bij Bosshardt die de oplopende emoties
opvangt en rustig de weg wijst naar de
verzekering.
Ondertussen gaan de reparaties aan een
scheerapparaat, 12V-naaimachine en staafmixer door. Het is een drukke middag. Een
gift als afrekening houdt dit café draaiend.
Een genot om daar een tijd te zitten. En
heerlijk om met goed werkende verlichting
weer op pad te gaan!
Ds. Rein van der Zwan
P.S. Het repaircafé is iedere 1e en 3e donderdag van de maand, in BijBhoschard (naast
de Emmaüskerk).

Opening Diaconaal Steunpunt
Zaterdag 9 oktober vond de feestelijke
opening plaats van het diaconaal steunpunt
aan de voorzijde van ons kerkgebouw. Het
is al een tijdje in gebruik natuurlijk, maar er
was door Corona nog geen échte opening

geweest. Nu dus wel: in een heerlijke oktoberzon en met een drankje en een hapje bij
de hand, waren we met de PGA diakenen
getuige van dit memorabele moment. Jennie voelt zich hier goed op haar plek en heeft

de ruimte heel sfeervol ingericht. Wij zijn
blij met het steunpunt en met Jennie.
Zo kunnen we nog meer kerk in de wijk zijn.
Koert Jansen
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Fonteinkerk
EXCURSIE 11 DECEMBER 14.00 UUR

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

EN RONDLEIDING IN HET CATHARIJNE CONVENT UTRECHT

DE VELE GEZICHTEN VAN

MARIA
MAGDALENA
Ontmoet de mysterieuze Maria Magdalena en haar vele gezichten: van kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd met de vermenging van
seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en een feministisch
icoon. En was ze nu wel of niet getrouwd met Jezus?
Voor het eerst krijgt ze haar eigen tentoonstelling. Ga mee op ontdekkingstocht
langs historische bronnen, indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende
kunst en populaire cultuur.
PRIJS: ENTREE MUSEUM EN DE PRIJS VAN DE RONDLEIDING € 6.90
AANMELDEN EN INFORMATIE: VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL
T.A.V. ROELEKE DE WITTE; AANMELDEN VOOR 15 NOVEMBER!

Fonteinkerk

VORMING DOOR ONTMOETING
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Bij de diensten
Zo 7 nov: ds. Gerben Brunsveld uit Houten is
onze voorganger. Hij is leger¬predikant en
werkt als geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marechaussee.
Zo 14 nov: dienst van Schrift en Tafel. We
proberen in de kerk weer een kring te vormen (wel op 1,5 meter afstand!). We staan
stil bij de vierde bede van het Onze Vader:
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Zo 21 nov: laatste zondag van het kerkelijk
jaar (de “derde zondag van de voleinding”).
Op deze dag noemen wij de namen van onze
overleden gemeenteleden, en steken we gedenkkaarsen aan. Ook proberen we ruimte
te geven aan eenieder die een overleden
dierbare gedenken wil, via het aansteken
van een lichtje. Alles ver¬wijst naar het licht
van Christus dat ons leven verlicht, of wij
nu leven of al gestorven zijn. Het Taizékoor
o.l.v. Frits Klostermann levert een prachtige

muzikale bijdrage aan deze viering.
Zo 28 nov: tijd van Advent. We hopen in deze
viering twee kinderen te dopen.

In memoriam
Op 7 oktober is Frederik Rudolf Jansen
(Voltastraat 32) heel onverwachts overleden.
Hij is 82 jaar geworden. Fred Jansen werd
op 20 augustus 1939 geboren in Rotterdam.
Hij groeide op in een degelijk gereformeerd
milieu en werd kantoorbediende. In juli 1964
trouwde hij met Reijskie van Driel; zij kwam
uit Oud-Vossemeer op Tholen. Samen kregen ze twee kinderen: Anneke en Ruud. Tot
aan zijn pensionering was Fred werkzaam in
de commerciële sector. Hij tenniste graag en
kreeg later plezier in het golfen.
Omstreeks 1978 kwam het gezin in Amersfoort terecht, en raakte nauw betrokken bij
de Fonteinkerk. Fred was jarenlang diaken,
en enkele jaren voorzitter van de Diaco-

nie Algemene Zaken. Hij stond voor zijn
principes en had een duidelijke mening,
maar kon met zijn grote gevoel voor humor
ook relativeren en voor verbinding zorgen.
Na zijn afscheid als diaken begon hij de
aansluiting met de kerkelijke gemeente
geleidelijk aan te verliezen. Hij vond dat de
kerk te weinig vernieuwing nastreefde. In
zijn persoonlijke geloof verdwenen steeds
meer de vertrouwde geloofsvoorstellingen.
Uiteindelijk voelde hij zich niet meer thuis
in de kerk. Op woensdag 13 oktober vond de
crematie plaats, na een samenzijn waarin
herinneringen aan Fred konden worden gedeeld. We wensen Reijskie en haar kinderen,
en ook de verdere familie en vrienden veel
wijsheid en sterkte toe.
Wim Verschoor

Gemeentezondag en
kerkenraad
De plenaire kerkenraad van 14 oktober
stond in het teken van 2022. Op de agenda
stonden de begroting, de vergaderplanning
van het moderamen en de kerkenraad en
het preekrooster.
De begroting kent enkele onzekerheden. De
opbrengst van de vaste vrijwillige bijdragen,
de opbrengst van verhuuractiviteiten en
de effecten van energieprijzen laten zich
moeilijk inschatten. De kerkenraad ging met
enkele kanttekeningen akkoord met het nu
opgestelde financiële plan.
Voor de kerkenraadsvergaderingen in
2022 worden, zoals gebruikelijk, alle
beraadsgroepen uitgenodigd. Volgend
jaar zal de kerkenraad ook alle commissies
en werkgroepen uitnodigen om met hen
in gesprek te gaan. De recent opgerichte
werkgroep Duurzaamheid zal in januari het
spits afbijten.
Leo Koffeman heeft met de presentatie van
het preekrooster voor 2022 weer een klus
van formaat afgerond. De vieringen met
onze wijkpredikant worden aangevuld met
gastvoorgangers, bekende namen maar ook
de stadsdominee en de classis predikant.
Daarnaast is er ruimte voor wijkgenoten
met een theologische achtergrond, wat
een bijzondere dimensie aan het gemeente
zijn geeft. Eind oktober vond het kerkenraadsweekeinde plaats, dat in het teken
van Fonteinkerk Vitaal in 2025 stond. In een
volgende uitgave meer daarover.
Rik Vroege, scriba

Tieners op Zondag - BBQ
Als jaaropener van de TOZ is er een BBQ gehouden. Naast lekker
eten, hebben de tieners tot laat karaoke gezongen. Hierbij een
kleine impressie:

25

Protestantse wijkgemeente

Nieuwe Kerk
Komende diensten
Op zondag 14 november maken wij een
begin met een andere vorm van bid- en
dankdag. In het najaar zijn we gewoon om
God te danken als Bron van al het goede in
ons leven. We belijden daarmee, wat we
wekelijks uitspreken in ons gebed: van U is
het Koninkrijk. Wij beseffen dat door onze
verkeerde keuzes het Koninkrijk nog lang
niet altijd zichtbaar is in ons leven, juist
daarom mogen wij God danken voor Zijn
zorg en genade: dat Hij de zware last van
de wet van ons afneemt, onze schulden
vergeeft en wil dat wij zo ook elkaars schulden vergeven. In deze dienst staat de vraag
centraal hoe wij vanuit onze dankbaarheid
vrijgevig kunnen zijn en Gods zegen kunnen
delen met anderen. Wij lezen uit 2 Korinthe
9, waar de bekende zin staat: ‘God heeft lief
wie blijmoedig geeft’.

Nieuwe Kerk

In deze tijd van het jaar vind ik dit beeld
bijzonder treffend. Ik nam deze foto
tijdens een wandeling langs de Hadrian
Wall in het Noorden van Engeland.
Ergens op de route staat deze kerk en
begraafplaats. De kerk is in de 12de en
13de eeuw gebouwd met stenen die afkomstig waren van de muur van keizer
Hadrianus, keizer van het Romeinse
Rijk van 117-138 na Christus. De kerk is
voor een deel een ruïne en voor een deel
nog in gebruik. Je kunt als voorbijganger gebedspunten achterlaten, die in
de wekelijkse viering worden meegenomen. Bijzonder is dat dit al sinds het
jaar 1169 onafgebroken plaatsvindt. In
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Op zondag 21 november is het eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Wij gedenken dan de mensen die ons
in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Als
gemeente doen wij dat in de verwachting
van de wederkomst van Christus.

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

Geboren
In het gezin van Evita en Tom Visser - Kok is
Aline Johanna Visser geboren. Aline is het
zusje van Maria. Moeder en dochter maken
het goed. Namens de gemeente van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie
dochter. Dat zij mag opgroeien vanuit het
besef geliefd te zijn bij God en mensen.

Maestro Amersfoort
Op zaterdag 6 november zal in de Theaterzaal van Flint theater de eerste editie
van ‘Maestro Amersfoort’ plaatsvinden. Dit

de herfsttijd gedenken wij in het midden
van de gemeente de mensen die ons zijn
voorgegaan in het sterven. Wij noemen hun
namen voor het aangezicht van de Eeuwige.
Wij doen dat in het besef, zoals dichter Gerrit Achterberg omschreef:
De mens is voor een tijd een plaats van God.
Houdt geen gelijkteken nog iets bijeen,
dan wordt hij afgeschreven op een steen.
De grafstenen die je ziet staan, zijn door
weer en wind verweerd, met mos en gras
begroeid. De namen op de stenen zijn
nauwelijks meer te lezen. Wie daar wandelt
voelt de begrensdheid van het leven. Hoe
troostrijk is het dan dat wij tegen elkaar
kunnen zeggen: onze namen worden niet

event wordt georganiseerd door het concertorkest van Juliana. Naast de nationaal
bekende winnares van Heel Holland Bakt
Anna Yilmaz, plaatselijk bekenden als stadsdichter Nynke Geertsma, horecaondernemer
Derk Koetje en burgemeester Lucas Bolsius,
zal ook ‘onze’ dominee Gerard Kansen een
van de 8 kandidaten zijn. Wie zin heeft in
een muzikale en gezellige avond uit kan voor
€ 15,00 p.p. nog kaarten bestellen op flint.nl.

alleen afgeschreven op een steen tot ze
onleesbaar zijn geworden, maar onze
namen worden ook elders gegraveerd,
in de handpalm van God. Of om het
met de woorden van bovengenoemde
dichter te zeggen: Sinds hij zich van de
schepping onderscheidt, gingen wij
dood en liggen langs het pad, wanneer
niet Christus, koopman in oudroest, ons
juist in die conditie vinden moest; alsof
hij met de Vader had gesmoesd. God zij
geloofd: wij zijn meer dan afval, want
Christus heeft met de Vader ‘gesmoesd’
en pleit voor ons. (Hebreeën 7: 25)
ds. Gerard Kansen

Kerkrentmeesters: doeners met een doel
De kerkenraad wordt in
januari weer vernieuwd
met een aantal nieuwe
ouderlingen en diakenen.
U heeft vast de oproepen
gehoord en mogelijk bent
u benaderd met de vraag
of u zich geroepen voelt.
De ouderlingen vallen
uiteen in twee groepen:
de pastoraal ouderlingen
(voor geestelijke zorg) en
de kerkrentmeesters. Die
laatste term roept nogal
eens vragen op. Wat doet
een kerkrentmeester
eigenlijk? Graag vertellen
we daar wat meer over. En
voor de mensen die liever
plaatjes kijken dan tekst
lezen is er een plaatje
met wat taken van de
kerkrentmeesters erop.
Kerkrentmeesters zijn
uitgesproken doeners. Ze
zorgen voor financiën (o.a. Actie Kerkbalans), onderhoud, verhuur, personeel en
facilitaire zaken. Ze proberen deze zaken
zo goed mogelijk te regelen en voor de
langere termijn een visie en beleid hiervoor
te ontwikkelen, zodat gemeenteleden zich
optimaal kunnen bezighouden met datgene
waar je samen kerk voor bent.

Kerkrentmeesters hebben oog voor de zakelijke kant van kerk zijn: plannen, uitvoeren,
contact met leveranciers en medewerkers,
contractbeheer. Dit alles met een geestelijke
oriëntatie. De kerkrentmeesters hebben
geen uitgebreide vergadercultuur. Er wordt
veel informeel, per e-mail en telefoon,
geregeld. De taken worden naar ieders gave

of specialisme verdeeld. De één is meer de
persoon van de financiën, terwijl de ander
zich bezighoudt met technische zaken of
personeel of de verhuur. Kortom: veelzijdige
doeners met als doel de kerk nu en in de
toekomst te laten draaien!

Doopdienst
Op 26 september was het feest. De heilige doop werd bediend aan Pepijn Pranger,
Friso van der Schee en Reinier Spaander. Het was een mooie dienst waarin de ouders
ten overstaan van de gemeente ook een persoonlijke getuigenis aflegden. We delen
graag nog wat foto’s van de dopelingen en hun gezin. Dat ze zich welkom mogen
weten in onze gemeente!
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Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk
Rondom de diensten
November is elk jaar de maand met bijzondere zondagen op een rij. We beleven
de laatste zondagen van het kerkelijke
jaar. Daarin vieren we met elkaar het heilig
Avondmaal. Aan de avondmaalstafel kijkt
de kerk niet alleen maar achterom, om Hem
te gedenken die als brood zich liet breken,
maar ze kijkt ook vooruit. We ontvangen het
brood en de wijn ‘totdat Hij komt’. Geloof
wordt gesterkt en een sterke verwachting
gewekt: een nieuwe morgen daagt. Het is
vast niet zomaar dat we even later de adventsweken ingaan. Advent betekent ook al
‘Hij komt’. Zou dat het zijn dat we ons in dit
coronajaar vooral mogen bedenken?
Zondag 7 november bereiden we ons op de
viering van het Avondmaal voor. De zondag
erna, 14 november, wordt het brood en de
wijn ons van Hogerhand aangereikt. We informeren u nog over de wijze waarop we het
Avondmaal dit keer vieren. Ik overweeg in
deze diensten fragmenten uit het Evangelie
van Markus te lezen, mogelijk hoofdstuk 9
en 10.
Zondag 21 november is de laatste zondag

van het kerkelijke jaar. In de ochtenddienst
gedenken we de gemeenteleden die in het
voorbije jaar ons zijn ontvallen. De betreffende families worden uitgenodigd om deze
dienst bij te wonen. Het ligt voor de hand
dat we een Bijbelgedeelte lezen dat ons
meeneemt naar de toekomst die God opent.
Zondag 28 november is de eerste zondag
van Advent. Ook dit jaar is omgevlogen. Is
het nu alweer bijna Kerst? Een mooie tijd
de Adventstijd. Een periode van bezinning,
inkeer en stilstaan bij Gods ongedachte weg
met Israël en de wereld. Hoe Hij ineens het
licht aandeed in de nacht van het bestaan.
Door en door bewogen met ons en deze wereld. Wat we lezen staat nog open. Meestal
deze eerste zondag van Advent een gedeelte
uit het Oude Testament.
Gezegende diensten toegewenst!

Bezinningsmoment
Woensdag 10 november is er een bezinningsmoment ter voorbereiding op de
viering van het Avondmaal de zondag
daarop. Een moment van stilte, muziek, een

St. Joriskerk

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’
2022 - Een dagboek voor jong en
oud!
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Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar
is dat niet het geval? Vier goede redenen om
het boekje nu wél te kopen:
• Het dagboek van de GZB is al generaties
lang veel mensen tot zegen geweest.
• Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor
jongeren.
• Met een oplage van 39.500 is ‘Een handvol
koren’ het bestverkochte dagboek van
Nederland.
• Het boekje kost € 12,95. Hiervan komt
€ 8 ten goede aan het zendingswerk van
Leendert & Nelleke en Peter & Riek!
Bestellen kan tot 1 december telefonisch of
per e-mail bij Annelies Wernsen-Mostert:
06-23849973 / fam.w.wernsen@gmail.com of
via de intekenlijst in de kerk.

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

korte meditatie, lied en gebed. Plaats: St.
Joriskerk. Tijd: 19.30 uur. Welkom!

Geboren
Peter en Afke Brandemann werden verblijd
met de geboorte van een gezonde zoon. Ze
gaven hem de naam Rik. Rik is maandag
18 oktober geboren. Lucas, Lotte en Sven
zijn zijn trotse broers en zus. Uit Gods hand
ontvangen. Als je daarbij stilstaat, tuimelen
de gedachten over elkaar heen. Dan zal Hij
hem ook vasthouden en voor hem zorgen!
En: dan is het een jongen voor Hem! We feliciteren Afke en Peter met de geboorte van
hun Rik en wensen ze vreugde en wijsheid
bij de opvoeding van hun kinderen.

Verkiezing ambtsdragers
Begin volgend jaar is een aantal kerkenraadsleden aftredend en wel of niet
herkiesbaar. In de vacature voor jeugdouderling heeft br. Artse Spaan zijn verkiezing
aanvaard en voor de vacature van een diaken
br. Wim Westening. We zijn er dankbaar
voor! Tijdens de gemeenteavond van woensdag 27 oktober zal er een verkiezing door de
gemeente plaatsvinden betreffende twee

vacatures ouderling-kerkrentmeester en een
vacature pastoraal ouderling. Omdat veel
aanbevelingen binnenkwamen, is kerkordelijk gezien een verkiezing door de gemeente
vereist. Dit getuigt van betrokkenheid!

17 november lezen we verder in het boek
van dr. Arjan Plaisier, Zorg voor de Ziel. We
bijten ons vast in hoofdstuk: de weg van het
gebed. Plaats: Filalethes. Tijd: 20.00-21.45
uur. Welkom!

Studiekring

Ten slotte

We zijn in oktober weer gestart met de
Studiekring. Het was prachtig dat we elkaar
weer écht konden ontmoeten. Woensdag

Een hartelijke groet voor u en jullie allen,
W.J. Dekker

De verjaardag van de kerk
Zoektocht
Om je aan te sluiten bij een lokale kerk
hier in onze stad in Centraal-Azië is wat
je noemt een zoektocht. Om te beginnen
waren we verrast over het aantal kerken
of kerkjes. Soms zijn ze klein en komen
ze samen in een huiskamer, maar soms
zijn ze ook groter met tientallen leden
en een kerkgebouw. En net als in Nederland zijn ook hier verschillende denominaties aanwezig. Over het algemeen zijn
ze evangelisch van aard, maar de een is
meer charismatisch dan de ander. Dat is
dus een inhoudelijke zoektocht.
Ook de voertaal is verschillend. Zo zijn er
kerken die de dienst houden in de lokale
taal, waar anderen juist het Russisch
gebruiken. Een derde variant is dat de
dienst in de lokale taal gehouden wordt
en er in het Russisch vertaald wordt.
Omdat wij ons op het leren van Russisch
hebben gericht, kiezen we liever voor
een gemeente waar die taal gebruikt
wordt.
Het zoeken heeft ook een heel praktische kant. Waar we in Nederland
gewend zijn aan een duidelijke aanduiding met welk gebouw we te maken
hebben, welke richting het betreft en
wanneer precies de diensten aanvangen, is hier vaak niet aan de buitenkant
te zien dat er überhaupt een kerk staat.
Heel fijn is het dus om geïntroduceerd
te worden door iemand die bekend is
en vertrouwd wordt! Kerken mogen
bestaan, maar worden wel in de gaten
gehouden.
Op die manier hebben we zo een
aantal kerken bezocht en hebben we
ons inmiddels aangesloten bij een
gemeente waarvan we denken daar een
plek te kunnen hebben. Het is een van
de grotere kerken in de stad. Na een
lange periode van het online volgen van
diensten kunnen we nu weer fysiek naar

de kerk en kunnen we ook de mensen gaan
leren kennen. We wisselen het kerkbezoek
af met de internationale kerk, waar we ons
ook erg thuis voelen en inmiddels heel wat
mensen kennen.

Jarig
Een aantal weken geleden was het feest
in de lokale kerk. Er werd een verjaardag
gevierd, de verjaardag van de kerk. 23 jaar
is ze geworden. Ieder jaar wordt daarbij
stilgestaan en in dankbaarheid en lofprijzing gevierd! Hoe anders is het als je, zoals
de Joriskerk, meer dan 750 jaar bestaat.
Het begin ligt al zo ver achter ons. In onze
ervaring is de kerk er altijd geweest.
De voorganger sprak over het fundament
waarop de kerk is gebouwd, Christus. En
over de stenen waaruit het gebouw bestaat,
de leden van de kerk, allemaal verschillend
en slecht passend, reden waarom eraan
geschaafd moet worden om uiteindelijk met

elkaar een prachtig gebouw te vormen.
Maar wat hij ook benadrukte was dat het
nu niet de tijd is om achterover te leunen,
tevreden met een mooi kerkgebouw, goed
georganiseerde diensten en andere activiteiten. Nee, zei hij, de bouw gaat door en
het is pas klaar als Christus terugkomt. Dat
geldt als je kerk pas 23 jaar bestaat, maar
dus ook na meer dan 750 jaar! Ook dan
gaat de bouw door. Hier in het land weten
nog zo weinig mensen van het Goede
Nieuws en in Nederland weten zoveel
mensen er niet meer van…
Er zouden veel verschillen te benoemen
zijn tussen de kerk hier en in Nederland,
maar wat ons met elkaar verbindt is: dankbaarheid voor wat ons is gegeven in (korter
of langer geleden) de komst van het Goede
Nieuws, hiervan uitdelen en uitzien naar
de dag dat we uit alle volken en landen
samen Hem zullen aanbidden.

Peter en Riek voor hun kerk
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
Van de geestelijke verzorging

Bijbel-en Ontmoetingskring

Geen vreemden voor elkaar

De bijbel-en ontmoetingskring zal zijn op
dinsdag 30 november van 10.30 uur tot 11.30
uur. Info over de locatie bij de Receptie!

We zijn geen vreemden voor elkaar,
al spreken we andere talen.
We zijn geen vreemden voor elkaar,
we zijn van één zon de stralen.
We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd,
al zien we met andere ogen.
We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd
door één Levensgeest bewogen.
We zijn een leven onderweg,
al volgen we andere wegen.
We zijn een leven onderweg
en wie komt geen ander tegen?!

Wij gedenken
Op 10 oktober 2021 overleed dhr. D.J. Hus
(geboren op 23 februari 1938).
Op 17 oktober 2021 overleed
mw. L.M.E. Ferwerda-Nagelmakers
(geboren op 4 oktober 1931).
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!
Vriendelijke groeten van Leo Houweling

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard
P

Johanneskerk
Café Zin! 25 november
‘Professor, bestaat God?’ Peter Barthel,
sterrenkundige

Nijenstede
Johanneskerk

In 2014 ontving de Rijksuniversiteit
Groningen een brief van de 7-jarige
Anco, met de vraag: ‘Bestaat God - kan de
universiteit dat uitzoeken?’.
Deze brief kwam terecht op het bureau van
Peter Barthel, sterrenkundige aan dezelfde
universiteit. Hij beantwoordde Anco’s vraag
en verwerkte zijn antwoord in een lezing
tijdens de Groningse Nacht van Kunst en
Wetenschap. Enkele weken later werd de
lezing gepubliceerd in Trouw, wat leidde
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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

tot een paar heftige reacties van andere
wetenschappers, waaronder theologen.
Barthels heldere uiteenzetting van hoe hij
als wetenschapper - dagelijks bezig met het
heelal en de nietigheid van de aarde aankijkt tegen God, religie en de rol van de
kerk in onze moderne samenleving, kan
ook ons zeker inspireren. Anderen gaven al
interessante reacties op zijn boekje:
Maarten ’t Hart: Dit verhaal over God is
een buitengewoon redelijk en verstandig
verhaal. Daar kan ik mij wel een heel eind in
vinden.
Herman Wijffels: Peter Barthel ontwikkelt
in dit essay een aansprekend godsbeeld

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

met een daarbij passend perspectief op de
verantwoordelijkheid van de mens voor het
leven op onze planeet.
Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch:
Hoewel ik persoonlijk meer rijkdom vind in
het Bijbelse spreken over het geheim van
God, is het pleidooi van Barthel voor Godals-bezielende-Geest die appelleert om het
goede te doen, boeiend en waardevol.
Inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.
Kosten 7,50 incl. drankje na afloop.

Protestantse Gemeente Amersfoort

Algemene Kerkenraad
Een ‘veilige kerk”
Grensoverschrijdend gedrag in de kerk?
Als je jezelf ergens veilig moet kunnen voelen, dan is dat wel in
de kerk. Echter al enkele jaren wordt er landelijk veel gepubliceerd rondom grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik
bij allerlei organisaties, zoals kerk. Hoe zorgen we in de PGA voor
zo’n veilige omgeving?
Vanuit deze zorg is er een PGA-commissie ‘veilige kerk’ opgericht
met vertegenwoordigers uit alle wijken (Jolanda van den Bunt,
Paul Rijksen Willem Wallet, Bert Molenkamp, Wim Koele, Diko
Ruit, Rikus Koopman Annet Dijksterhuis, Martine Eker en Willem
Peuscher.

kan niet”, dit is verwoord in de “gedragscode”.
• Praktische methode voor het aanvragen van een Verklaring
omtrent Gedrag voor bepaalde vrijwilligers.
• Per wijk wordt een voortrekker benoemd die in het komende
jaar de communicatie rondom de “veilige kerk” opstart en de
plannen in de wijk gaat invoeren.
Eind 2022 hopen we dat iedereen weet wat de PGA doet rondom
‘de veilige kerk’. U leest er meer over op de website van de PGA:
www.pkn-amersfoort.nl/veiligekerk.

Willem Peuscher

Samengaan met Johanneskerk te Soest

Wat houdt een ‘veilige kerk’ in?
Willem Wallet (De Brug) en Willem Peuscher (secretaris College
van kerkrentmeester) zeggen vanuit de commissie:
“Het is best lastig om over zo’n onderwerp als
grensoverschrijdend gedrag na te denken, we vertrouwen elkaar
toch en er zijn toch geen problemen in onze wijken?”

De Johanneskerk in Soest is te klein geworden om zelfstandig
te kunnen blijven. Daarom heeft de classis Utrecht gevraagd
of de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) met de
Johanneskerk wil samengaan. De Algemene Kerkenraad (AK) is
hier in principe mee akkoord. We leggen graag aan u uit wat het
inhoudt en wat het voor de PGA betekent.

Echter de realiteit blijkt anders. Daarom heeft de PKN in
samenwerking met andere kerkgenootschappen het initiatief
‘de veilige kerk’ opgezet. Vanuit de PGA heeft de commissie
bekeken wat momenteel gedaan wordt binnen de PGA en wat we
gezamenlijk nog meer kunnen doen. Na een korte inventarisatie
in 2020 zijn we tot de volgende conclusies gekomen:
• 3 van de 9 wijken hebben een wijk vertrouwenspersoon
• Diegene die leidinggeven in de kerk dragen de primaire
verantwoordelijkheid voor ‘een veilige kerk’, echter binnen de
PGA is er momenteel nauwelijks ondersteuning om de leiding
te helpen met deze verantwoordelijkheid
• Er is geen kennis/ervaring met het aanvragen van een
“Verklaring Omtrent Gedrag”.
• Er is geen “preventiebeleid”.
• Er is wel aandacht voor het onderwerp, maar ook de zorg voor
een te bureaucratische aanpak”.

Korte achtergrond
De Johanneskerk is op een bijzondere manier verbonden met de
Protestantse Gemeente Soest. Ze zijn (financieel) zelfstandig en
hebben een eigen college van kerkrentmeester. Ze hebben geen
eigen diaconie, want daarin werken ze samen met Soest.

Met die achtergrond is de commissie 1,5 jaar bezig geweest om
een zo pragmatische opzet te maken rondom preventie van
grensoverschrijdend gedrag. Landelijk is al heel veel ontwikkeld.
De commissie heeft zo veel mogelijk gebruik gemaakt van die
ervaringen.

Voor de PGA verandert er verder niets. De grenzen van de gemeente, de samenstelling van de AK en het college van kerkrentmeesters blijven hetzelfde.

Hoe verder: Tussen nu en eind 2021 spreekt iedere
wijkvertegenwoordiger in de wijkkerkenraad over het onderwerp
om meer bewustzijn te creëren. Daarnaast wordt ook het
preventiebeleid besproken:
• Het benoemen van PGA-vertrouwenspersonen;
• Hoe kan een melding gemaakt worden (o.a. via landelijk
meldpunt seksueel misbruik in de kerk (SMPR);
• Discussie over grensoverschrijdend gedrag “wat kan wel en wat

De kerk lijkt qua profiel op de wijkgemeente van de St.-Joriskerk
in Amersfoort en de leden die zich niet aansluiten bij een andere
kerk gaan dan in principe over naar de St.-Joriskerk. Als we samen
verder gaan is dat een fusie van beide rechtspersonen. Dit betekent dat het vermogen van de Johanneskerk overgaat naar de
PGA en als wijkreserve van de St.-Joriskerk wordt bijgeschreven.
Het betekent ook dat de St.-Joriskerk de pastorale zorg voor de
gemeenteleden in Soest op zich neemt. Gelukkig hebben ze al
een aantal gemeenteleden in Soest en een eigen wijkouderling.

Reactie Algemene Kerkenraad
Op 21 september heeft de AK positief op bovenstaand voorstel
gereageerd. In principe is het dus akkoord, op voorwaarde dat
ook de Protestantse Gemeente Soest ermee instemt. Zij beslissen
hier eind oktober over, we verwachten een positief besluit.
Wilt u reageren of meer informatie? Stuur dan vóór 30 november
2021 een e-mail naar scriba@pkn-amersfoort.nl of een brief naar
de Algemene Kerkenraad p/a Kerkelijk Bureau, Groenmarkt 19,
3811 CP Amersfoort.
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Kerkdiensten
DATUM

Adventkerk

Bergkerk

De Bron

De Brug

De Hoeksteen

Zondag 7 november
10.00 uur
Ds. W. Bos
Collecte 1: Zending
Collecte 2: Onderhoud Wijkkerk en gebouw 18.30 uur
Ds. J. ScheeleGoedhart

09.00 uur
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan

10.00 uur
Ds. A.J. Plaisier

10.00 uur
Drs.Erik Idema

Zondag 14 november
Collecte 1: Plaatselijke stille armoede
Collecte 2: Kosten Erediensten en
wijkpastoraat

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. G.J. Roest

09.00 uur
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

10.00 uur
Ds. B. Borger

10.00 uur
Ds. G. Molenaar

10.00 uur
Ds. Marieke den Braber
Heilig Avondmaal

Zondag 21 november
Collecte 1: Werk onder verslaafden
Collecte 2: Landelijk Pastoraat

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Eeuwigheidszondag
18.30 uur
Ds. M.C. Batenburg

09.00 uur
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan
Gedachteniszondag
17.00 uur
Ds.R.G. van der Zwan
en Ds. B. Borger

10.00 uur
Ds. A.J. Plaisier en
Ds. W.P van der
Hoeven
Eeuwigheidszondag

10.00 uur
Ds. Marieke den Braber

Zondag 28 november
Collecte 1: Werelddiaconaat
Collecte 2: Wijkgemeente

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Bert den Hertog
Advent Event

09.00 uur
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Ds. Jan van Baardwijk

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan
Heilig Avondmaal

10.00 uur
Ds. A.J. Plaisier
Heilig Avondmaal

10.00 uur
Ds. Klaas Bom

Zondag 5 december
Collecte 1: Amersfoortse Hulpbanken
Collecte 2: Kosten predikantplaatsen

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Voorbereiding H.A.
18.30 uur
Ds. A.A.A. Prosman

09.00 uur
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed
Mw. ds. Diederiek
van Loo

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Ds. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Marieke den Braber

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:
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Emmaüskerk

Fonteinkerk

Johanneskerk

Nieuwe Kerk

St. Joriskerk

10.00 uur
Ds. M. van Amerongen

10.00 uur
Ds. G. Brunsveld

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. C.W. (Kees) Rentier

9.30 uur
Ds. W.J. Dekker
voorbereiding
Heilig Avondmaal
18.00 uur
Prof.dr. H.van den Belt,
Woudenberg

10.00 uur
Ds. A. Baarslag

10.00 uur
Ds. W. Verschoor
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. Anniek Lenselink

10.00 uur
Ds. G. Kansen

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

10.00 uur
Ds. B. Borger
Ds. R. van der Zwan
Eeuwigheidszondag

10.00 uur
Ds. W. Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. G. Kansen

9,30 uur
Ds. W.J. Dekker

10.00 uur
Ds. P. van der Harst
17.00 uur
Vesper

10.00 uur
Ds. W. Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. W.P. van der Hoeven

9.30 uur
Ds. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. M.J. van der Poel,
Utrecht

10.00 uur
Ds. W. Verschoor

10.00 uur
Dr. E. Renkema

10.00 uur
Ds. Alke Liebich
Maaltijdviering

10.00 uur
Ds. G. Kansen

9,30 uur
Prof.dr. M.J. Paul
Ede
18.00 uur
Ds. A. Goedvree
Hoevelaken

Stadsdominee

Zaterdag 27 november
16.00 uur
Adventviering
in de Zwaan

CARTOON JOHAN
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Gezocht:
collectanten!



Huis-aan-huiscollecte
22 t/m 27 november 2021
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Kom in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Meer weten of u aanmelden als collectant?
Neem dan contact op met de collectecoördinator in uw
woonplaats of ga naar kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte
Collectecoördinator voor Amersfoort is Iwan Dekker
Iwandekker@gmail.com

Uitdagende podcastserie
‘Moderne Profeten’
Schrijfster Dorothy Day, bisschop Desmond Tutu,
bondskanselier Angela Merkel, cultuurfilosoof
Jacques Ellul en nog zo wat 'Moderne Profeten' komen
voorbij in de podcastserie van dr. Kees van Ekris
(IZB), bekend van de dagelijkse podcast Eerst Dit.
In de nieuwe reeks, verzorgd door de EO, gaat het
over acht bekende figuren die verbonden zijn met
de christelijke traditie en door hun leven, denken
en geloven inspireren. Maandag 25 oktober staat de
eerste aflevering online
Te luisteren via iedere podcaststreamingsdienst of zie
moderneprofeten.nl.
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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 geloofsgemeenschappen 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

ZONDAG 14 NOVEMBER11.30-13.00 UUR

DEN TREEK VERZAMELPLAATS: PARKEERPLAATS DODEWEG

VERWONDER
WANDELING
NEEM EEN DUIK
IN DE NATUUR
EN ONTDEK
JEZELF
EN
GOD
Aan de hand van (spirituele) thema’s uit de natuur
en de seizoenen gaan we op pad. We maken gebruik van
verschillende werkvormen afkomstig uit de mindfulness en
wandelen afwisselend in stilte of in gesprek
met een tochtgenoot over een reﬂectievraag of mooie tekst.
We sluiten af met een meditatie in de natuur.

Een bestuurlijke kijk op de kerk

De balans opmaken
Vorig jaar overleed mijn vader en ik ben ook nog pensionado.
Zo ga je steeds meer terugkijken op je leven. Over veel dingen
mag je tevreden zijn, dankbaar. Maar er zijn ook momenten
dat je het verkeerd hebt aangepakt, grote en kleine dingen.
Ze blijven in je hoofd zitten en de spijt is je 'straf'. Toch heeft
het alleen zin als je er iets mee doet. Het kan een voorbeeld
zijn bij een ander keuzemoment, of een troost als een kind
of vriend ook spijt heeft over een besluit. Op een heel leven is
het misschien ook niet zo'n ramp. En in het bestuurswerk kun
je ook niet altijd je zin krijgen; dan komt er een compromis
uit of lukt het gewoon niet. De gebrandschilderde ramen van
de Sint-Joriskerk waren een prachtig idee, maar het ging niet
door, tot verdriet van bijna alle betrokkenen.

door: Gerard Raven

Eenvoudig leven waar
begin
je
(aan)?

Anders
bekeken

Amersfoort heeft voor wie zoekt relatief weinig zwarte
bladzijden, maar ze zijn er wel. Pieter Both bijvoorbeeld was
in 1609 de eerste gouverneur-generaal van Indië. Tot 1863 had
Amersfoort nog vijf slavenhouders. Kamp Amersfoort was de
verzamelplaats voor alle gearresteerde verzetsmensen. En in
1982 werden de demonstranten van de eerste Internationale
Potten- en Flikkerdag onder de OLV-toren in elkaar geslagen.
Nieuwe generaties kunnen daarover fel uit de hoek komen:
hoe hebben 'wij' dat nou kunnen doen? Als historicus heb
ik moeite met de politieke correctheid van zulke discussies
(en het optreden van woke-groepen). Alles wordt langs de
eigen maatlat gelegd en daarmee niet beoordeeld, maar
veroordeeld. 'Foute' standbeelden, straten en afbeeldingen
moeten maar verdwijnen. De Duitse kerken doen dat niet; zij
laten de antisemitische afbeeldingen hangen als steen des
aanstoots en discussiepunt. In de aanpak van nieuw historisch
onderzoek zal altijd doorklinken dat we er nu anders
tegenaan kijken. Ook is het goed dat onze eigen landelijke
kerk onderzoek laat doen naar de theologie en het materieel
erfgoed in verband met slavernij. Dat is een betere aanpak
dan de eenzijdige excuses voor de Jodenvervolging, omdat we
er geen discussie over hadden gevoerd.
Het is goed te bedenken dat wij zelf later ook zullen
worden beoordeeld. We kunnen er nu al iets van raden:
de behandeling van vluchtelingen, de falende overheden,
maar ook: juist dat er nu teveel met moderne maatstaven
naar de geschiedenis wordt gekeken. Maar er zijn ook zoveel
dingen om trots op te zijn. In de algemene kerkenraad
hoorden we over het werk van de diaconie en de nieuwe
communicatiemedewerker. Wat gebeurt er veel in de PGA!
En tegelijk lijkt hun inzet een excuus om het daarbij te
laten, terwijl het verschil juist door ons leden gemaakt moet
worden. Dat probeer ik ook zelf.

BEGELEIDING EN OPGAVE: MARGRIETDRENT@HOTMAIL.COM

Gerard Raven is voorzitter van de algemene kerkenraad.
VORMING DOOR ONTMOETING
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Lezenswaard

Eeuwig volwassen
Mijn grootouders stierven toen ze 70 waren, hun lichamen waren òp van het harde werken voor staat,
kerk en maatschappij, mijn oma had haar witte doodskleed waarin ze bij de Heer kon verschijnen in de
linnenkast klaar liggen en mijn opa wilde in zijn kerkeraadspak zodat hij meteen aan de maaltijd des Heren
kon…
Voor mij als kind ademden zij een vertrouwen uit dat er gewoon een eind aan het leven komt, dat je daar
niet moeilijk over hoeft te doen en dat je je geborgen kon weten.
Nu ikzelf die leeftijd nader staan de zaken er geheel anders voor: ik wend mij tot het nieuwste boek van Frits
de Lange over de ouderdom in onze tijd.
Hij beschrijft de huidige situatie: we worden onwijs oud. De oudere is leeftijdsloos geworden omdat die fase
zo lang duurt. Iedereen vult hem het liefst energiek in waardoor het hele leven een verlengde volwassenheid
lijkt en er van neergang zo lang als maar mogelijk is, geen sprake is. Het is misschien een beetje een
karikaturale omschrijving maar wie goed kijkt ziet het om zich heen. Een rouwadvertentie met de zin: ‘tot
het laatst de regie in handen’ is gewoon geworden voor stokoude mensen.
De Lange stelt de zinnige vraag, wat is eigenlijk ouderdom. Is dat de voortzetting van het leven met
eventuele hulpmiddelen of heeft het echt een eigen betekenis met de daarbij horende vraag: welke persoon
ben je aan het worden?
Het boek is een zoektocht langs de mogelijkheden die mensen met een gevuld ego hebben om te groeien
in wijsheid. Hij voert ons langs allerlei interessante vragen en figuren (filosofen, gerontologen, dichters,
zenleraren en Bijbelse figuren) . Met belangrijke vragen voor mensen die aan het roer van het leven hebben
gestaan, succes hebben gehad, welstand, geluk en gezondheid. En die met het vooruitzicht van de dood in
de verte op de hielen, de krenking van loslaten, te lijf moeten.
Als ik het goed begrijp is kun je de doodsangst de wind uit de zeilen nemen door voortijdig iets met ‘het zelf’
te doen waarmee je èn het eigen heft in handen houdt en iets van je zelf aflegt door in nederigheid je af te
vragen hoeveel ruimte jijzelf inneemt..
Het is een goed boek om over deze fase van het leven na te denken. Mijn vragen zijn of niet heel veel mensen
al veel eerder in hun leven door kwetsbaarheid vanwege ziekte of
andere averij, iets hebben geleerd over dat ze helaas geen middelpunt
van het heelal zijn en zo wijsheid hebben opgedaan voor de fase waarin
de ultieme overgave wordt gevraagd.
In het boek komen Job ( hij is gerijpt door het innerlijk gevecht met wat
groter en sterker is dan hij zelf en Jezus ( niet mijn wil….) voor. Ze zijn
niet meer en niet minder dan passanten waaraan je wijsheid op kunt
doen. Ik zou lezers van dit boek willen vragen om te onderzoeken of en
hoe geloof bij draagt aan wijze ouderdom.
Ik snap dat het niet meer zo gaat als bij mijn grootouders maar een
beetje verlang ik wel terug naar zo’n soort eenvoud van ouderdom en
sterven.
Onze tijd vraagt om dit boek, bewerk het voor u zelf!
Frits de Lange
Eindelijk volwassen
De wijsheid van de tweede levenshelft
Ten Have 2021

door: Dineke Havinga

Over boeken die je doen denken

