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Lichtpuntjes in het donker

Op de voor- en achterkant van deze Drieluik vindt u twee keer eenzelfde 

afbeelding. Vrouwen die op elkaar aflopen voor een omhelzing. Het zijn Maria 

& Elizabeth, die beiden zwanger zijn geworden op een bijzondere manier en 

dat met elkaar delen. Elizabeth zegt dat Maria gezegend is onder alle vrouwen 

en Maria barst spontaan uit in een lied, de lofzang van Maria, ook wel het 

Magnificat genoemd. De QR-code geeft meer uitleg over de afbeeldingen en 

laat een filmpje zien waarbij deze ontmoeting centraal staat. U kunt ook de 

website www.pkn-amersfoort.nl bezoeken. 

De lofzang van Maria hebben we voor deze Drieluik als basis genomen. We 

vertellen over de revolutionaire kant. Waarna drie gemeenteleden reflecteren 

op diezelfde bijzondere tekst. En bijzonder ís het. Een jong meisje spreekt over 

een prachtige toekomst, vol hoop en vol licht.

En als wij zo wéér een volgende lock-down ingaan is het beeld van Maria en 

Elizabeth haast een droom. Wéér moeten we afstand houden en wéér moeten 

we ontmoetingen uitstellen. We zien onze familie misschien minder, moeten 

weer plannen hoe we naar de kerk kunnen, etc. Er staan activiteiten vermeld 

achter in deze Drieluik, maar de vraag is maar helemaal wat ervan door kan 

gaan. 

Dat voelt voor mij (en anderen vast met mij) als een verlammende situatie. 

Mijn armen zijn niet uitgestrekt als Maria, maar hangen moedeloos naar 

beneden. Wat te doen? Waar vinden we nog onze hoop dat we ooit weer 

elkaar zo kunnen groeten en elkaar écht kunnen ontmoeten. 

Hoe kunnen we in deze tijden meeleven met anderen. Die verlangen naar 

aandacht, aanraking, liefde en letterlijk en figuurlijk dicht bij elkaar komen. 

Want voor veel mensen is kerst een lastige periode. Omdat we iemand missen, 

omdat we verlangen naar een ander leven of omdat simpelweg ons de hoop is 

ontschoten in deze wereld vol ellende. 

En dan wordt het kerst, dan zingt Maria over het licht dat in de wereld komt. 

Dan zingt ze over hoop en een toekomst waarin mensen niet meer lijden en 

geen tekort meer hebben. Waar het echt zo mooi is als dat social media ons 

nu doet geloven. Een omgekeerde wereld. Zou het mogelijk zijn? Kunnen we 

hoop hebben zelfs in deze tijd? Of juist in deze tijd?

Misschien geeft het ons net dat ene beetje hoop om op te staan, om net als 

Maria een ander op te zoeken en om samen de wereld een klein beetje mooier 

te maken. Om zelf minder eenzaam te worden of iemand in je armen te 

sluiten die dat kan gebruiken. 

Ik wens u en jou een kerst toe met lichtpuntjes, met aanraking en Liefde. Hou 

vol, hou moed! Tot in 2022, zo de Here wil en wij leven. 

     Martien Hoekzema

Afbeelding voorkant: De visitatie, Pontormo (1528). 

Afbeelding achterkant: Bill Viola, the greeting, 1995. 

Meer informatie over deze keuze is te vinden op www.pkn-amersfoort.nl



3 Groen Randje
 Remko Vos vraagt zich af of je je kop in het zand kan 

steken als het gaat om klimaatzaken. 

4 Maria, van eenvoudig meisje tot 
 revolutionaire vrouw
 Govert Jan Bach laat zien hoe revolutionair de Lofzang van 

Maria was en nog steeds is. 

5 Lezenswaard
 Column van Dineke Havinga schrijft over theologie, 

nieuwe woorden en een perspectief dat troost. 

6 Hopen op een goede toekomst
 Vier portretten van mensen in eenzelfde positie als Maria, 

wat doet de lofzang in deze tijd met ons?

9 Kijk in de kerk
 Gert de Pijper schrijft in zijn column over 

geboortekaartjes, Jezus en loslaten. 

10 Stadsdominee
 Stadsdominee Diederiek van Loo kon zich in Parijs niet 

losscheuren van de starende blik van het Jezuskind. 

11 Amersfoortse Zwaan
 Er is weer een programma voor december en januari. Met 

muziek, vieringen en contact met elkaar. 

12-30  De Wijken in beeld
 In de wijken klopt het hart van de PGA, we zijn met elkaar 

verbonden. 

 #inspirerenddichtbij

31 Bericht van de Algemene Kerkenraad & 
 Kerkrentmeesters
 Een verslag van een digitale AK-vergadering en een BHV-

training 

32-33  Kerkdiensten

34-35  Allerlei + column Jennie Harmelink
 Er zijn activiteiten, maar hou de berichtgeving goed in 

de gaten i.v.m. corona-maatregelen. Jennie schrijft ‘Heer 

ontferm U’ over Marie en anderen die niet gezien worden. 

36  The greeting
 Stil beeld uit een filmpje gemaakt door Bill Viola in 1995. 

Te vinden op pkn-amersfoort.nl of via de QR-code op de 

voorkant van de Drieluik. 
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Afwezig
Ik was even afwezig voor wat betreft duurzaamheid, 

kerk en geloof. Toen mailde de hoofdredacteur waar 

mijn column bleef…

Heb ik nog iets te melden?

Klimaatdrammers zijn ook maar mensen

In oktober waren er inspirerende ontmoetingen met 

de klimaatpelgrims in Amersfoort en zelfs een eigen 

Amersfoortse kleine klimaatpelgrimage. En daarna 

de COP26 in Glasgow, waar deze bekende gezichten 

van de pelgrims aanwezig waren op videobeelden. In 

het kader daarvan ook de ‘grote’ klimaatdemonstratie 

in Amsterdam. Allemaal belangrijk, maar het 

is soms moeilijk om de moed er in te houden, 

om een boodschap van hoop te blijven brengen. 

Klimaatdrammers zijn ook maar mensen.

Dan lokt het om een sabbatical te nemen.  Even los 

van alle beslommeringen, op afstand komen te staan, 

weer eens herbronnen, beseffen wat echt belangrijk 

is. Kan dat wat betreft de klimaatcrises en de verdere 

milieucrises, of is het je kop in het zand steken? Dat is 

voor mijn gevoel wat we allemaal graag doen: onze kop 

in het zand steken. Ja, het is vast erg en het wordt vast 

nog erger. Maar nu kunnen we nog doen alsof er niets 

aan de hand is, even doorleven in ons comfortabele 

leventje. Geen zorgen voor de dag van morgen.

Wat heeft het voor zin?

Als goedbedoelende burger en (goed)gelovige kun je 

van alles doen aan duurzaamheid. Minder consumeren 

(vooral minder vlees en zuivel), minder plastic kopen 

en weggooien, zo min mogelijk de auto gebruiken, niet 

meer vliegen, ecologische kleding, je huis isoleren, aan 

de zonnepanelen en de warmtepomp, enzovoort. Het 

is niet eens echt een offer, en de kwaliteit van je leven 

hoeft er niet minder van te worden. Als je tenminste bij 

de bevoorrechten hoort die zich dit kunnen veroorloven. 

Maar wat heeft het voor zin als enkelingen dit doen en 

de rest van de wereld dit niet wil of kan?

We zijn op weg naar Kerst, het feest van licht in 

duisternis, hoop in barre tijden. We dromen van vrede 

en willen nog steeds de mensen zijn van het goede 

nieuws, van de hoop. Laat het Kind geboren worden!

Maar ook het zand kriebelt …

Remko van der Vos is  Lid van de Fonteinkerk

Groen
Randje
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Maria, van 
eenvoudig meisje 
naar revolutionaire 
vrouw
Maria roept het uit: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer’ (Lucas 1 vers 

45). Een uitspraak van ootmoed en maagdelijke onderwerping of 

van revolutie en een roep om sociale gelijkheid? Govert Jan Bach 

onderzoekt het lied en de vl blz. van deze moedige, strijdbare en 

gelovige vrouw en laat licht schijnen op de revolutie die de lofzang 

(ook wel Magnifi cat genoemd) betekent. 

Geschreven door Govert Jan Bach

Evangelie in een notedorp
Theologisch gezien kun je het Magnificat het evangelie in een 

notendop noemen, want het lijkt wel een script voor de latere 

daden van haar zoon. Je vraagt je toch wel eens af of haar script 

invloed heeft gehad op de invulling zijn carrière. Een script staat 

dan voor de verwachting die een ouder over de toekomst van 

een kind heeft, bijvoorbeeld: ‘Johan lijkt wel in de wieg gelegd 

voor de voetballerij’, of ‘In Roger zie ik een echte tennisser.’ ‘Mark 

is een echt leiderstype. Dat weten we in het geval van Maria en 

Jezus niet, we hebben alleen het verhaal van de bruiloft te Kana 

waar Jezus zijn moeder hard afwijst in haar grote verwachtingen 

met de woorden ‘Vrouw, wat heb ik met u van doen!’ Meer weten 

we niet, maar Maria’s woorden liegen er niet om, het is een revo-

lutionair programma wat ze in haar Magnificat laat horen.

Geen maagdelijke onderwerping
maar revolutie

Daarmee past ze in het Bijbelse rijtje van Mirjam bij de Schelf-

zee, Hanna de moeder van Samuel en de dappere, trouwe Ruth. 

De tekst past in de sfeer van extase en profetische verheffing. 

Daarbij moeten we de oude katholieke traditie vergeten waarin 

mannen die maar niet volwassen wilden worden hun moeder-

lijke aanhankelijkheid projecteerden op moeder Maria. Daar-

door ontstond een foutief beeld van deze moedige, strijdbare 

en gelovige vrouw. Want uit de tekst spreekt geen ootmoed of 

maagdelijke onderwerping, nee, de tekst predikt REVOLUTIE! 

Geen man, maar het eenvoudigste 
meisje

De eerste woorden betekenen dat zij met haar lof de Heer groot 

maakt (zoals in het Latijnse magnificare). Daar begint meteen 

de omkering die in de hele tekst steeds maar doorgaat. Ze prijst 

God de hemel in omdat Hij haar, de kleine, onwaardige dienst-

maagd, heeft verkoren om de moeder van de Godszoon te zijn. 

Zoals in het Hooglied het eenvoudigste meisje door de koning 

wordt verkozen boven vele andere vrouwen. 

Maria is geen prinses of priesteres, niet van adel, niet rijk, 

hoogstaand, geleerd of voornaam. Zij is de vrouw die je over het 

hoofd ziet en dat vervult Maria met een overstelpende dank-

baarheid. Ze gaat op de redenering achter die keus in, want dit 

is weer een feministisch moment in de bijbel. Zoals een andere 

Maria in de tuin bij het lege graf in de tuinman de opgestane 

Jezus ontwaart en dat als eerste communiceert, is ook hier de 

keus op een vrouw gevallen voor de geboorte van de Godszoon. 

Niet, zoals Zeus, uit een voorhoofd of, zoals Adam, uit een man-

nenrib of, zoals Venus, uit de zee wordt hij geboren, maar uit de 

eenvoudigste vrouw die je je kunt voorstellen. 

Omgekeerde wereld
Maria wordt zich die keus zo bewust dat ze in een bijna mystieke 

extase een soort psalm reciteert waarin een wereld wordt voor-

gesteld waar alles omgekeerd is. Hogen zijn daarin verlaagden, 

nederigen verhoogd. Hongerigen hebben te eten, Armen krijgen 
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van alles en rijken worden met lege handen weggestuurd. Hoog-

moedigen zijn van hun troon gestort. Dit is een ideale wereld, 

een paradijs op aarde, maar Maria ervaart haast lichamelijk dat 

die nieuwe rechtvaardige wereld al in haar is begonnen, in het 

hier en nu van haar zwangerschap. Dat is als het ware het bewijs, 

de eerste bouwsteen van dat Koninkrijk. 

Strijdvaardigheid
Het lijkt soms dat marxisme en socialisme deze tekst serieuzer 

hebben genomen dan de Kerk, die zich al in de vierde eeuw 

associeerde met macht en rijkdom. In de kloosters wordt echter 

wereldwijd iedere dag het Magnificat gezongen aan het eind van 

de Vespers, inmiddels dus al miljoenen keren. De kloosters heb-

ben de goede boodschap altijd beter behartigd dan de officiële 

kerk en later zouden reformatoren als Luther ook met deze tekst 

weglopen. Luther verwierp alle rooms katholieke dweperij met 

heiligen, maar Maria liet hij staan en volledig in haar waarde. 

Bach volgde dat beeld later in zijn twee Magnificats. Tot in onze 

tijd werkt deze strijdvaardigheid door in vele christenen. 

In Maria’s tekst is niets te vinden aan moralisme, niets over 

zonde en schuld, maar alles over betere sociale verhoudingen en 

rechtvaardiger verdeling van macht en bezit. Het werd uiteinde-

lijk al snel de route van Jezus. Zo moeder zo zoon?

Over boeken die je doen denken

Het licht komt van ver..
Theologie vond ik een leuke studie, ik zou het zo weer doen, 

boeiende banen waren het. Soms krab ik me achter het hoofd hoe 

het toch kan dat bijna niemand dat meer studeert.

In Marjolijn van Heemstra kom ik een nieuwe gedaante van dat 

vak tegen. Ze studeerde religiewetenschappen. Ze is bekend 

van poëzie, romans en theater. En daarin komen altijd thema’s 

voor die raken aan het Bijbelse denken over bezieling, wat van 

waarde is, wat betekenis heeft en geeft, het verlangen naar 

een rechtvaardige samenleving. Maar het gebeurt op een 

manier zonder die Bijbelse taal te gebruiken. Alleen geoefende 

oren horen al die klokken luiden. Daarmee houdt ze haar 

leeftijdgenoten, veertigers met vragen vast die er toe doen.

Haar nieuwste boek gaat over onze 

planeet. Groot in onze beleving, klein in het 

heelal. Inzet van haar boek is haar grote 

ongerustheid over de aarde. Als moeder van 

jonge kinderen en behorend tot een yuppen 

generatie die de oorspronkelijk bewoners 

uit Amsterdam Noord verjaagt, grijpt het 

haar naar de keel: Is er wel toekomst voor 

deze aarde als je de klimaatcrisis echt tot 

je door laat dringen? Hoe schrijnend is 

bij zoveel dreiging dan ook nog eens de 

hartverscheurende ongelijkheid tussen 

bevolkingsgroepen als het gaat om inkomen, opleiding en kansen 

op goed leven? Als je afval scheidt, geen vlees eet, je ongeletterde 

maar wijze buurman in de armen sluit, cohesie in de wijk 

bevordert, je schoonmaak hulp de taal leert zodat ze verder kan 

op de maatschappelijke ladder, wat moet je dan verder doen om 

de onrust over de toekomst tot bedaren te brengen.

Ze zoekt een perspectief dat troost: toen de eerste ruimtevaarders 

op de maan landden waren ze ontroerd over de kwetsbare 

nietigheid van onze planeet. Voor hen betekende het een 

blijvende inzet om voor onze aarde te zorgen. Ze neemt je in 

het boek mee langs de planeten en haar zoektocht om een 

perspectief op onze aarde te zoeken dat met alle lichtjaren rust 

geeft in de hectiek en spanning van ons drukke leven op deze 

planeet. Soms doet het denken aan de vragen die God stelt 

aan Job: ‘Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?’ Het is een 

spannend boek langs ongekende verten en uitlopend in een 

buurtplan om samen met de buurman nachtwandelingen in 

het vlakbij gelegen bos te houden en zo uit te zoomen en dan op 

een nieuwe manier verbinding te zoeken met alles en iedereen. 

Hoe lang blijft de taal van het geloof taboe om dezelfde zorg 

over de mensheid en het verlangen naar een ‘aarde anders’ 

onbeschroomd te uiten? Voor zo lang dat zo is, is van Heemstra 

een pionier!

Marjolijn van Heemstra

In lichtjaren heeft niemand haast

De Correspondent 2021

Lezens-
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Fragment uit 'the visitation' van Rembrandt van Rhijn (1640).
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Hopen op 
een goede 
toekomst
Vier keer hoop verwoord aan de hand 

van de lofzang van Maria

Wat betekent de lofzang voor Maria als je in hetzelfde schuitje zit? Als 

je jong bent en vol verwachting naar de toekomst kijkt. Als je zwanger 

bent en in een onzekere wereld leeft. Als je vluchteling bent (geweest) 

en land en zekerheid achter moest laten om te overleven? Hoe kon zij 

zingen van een trouwe Heer en wat doet dat in onze levens? 

Vier portretten van Janika, Marieke, Christel en Robiel en wat het in 

hun leven doet.

Geschreven door Nico Meijer & Mariette Christope

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

mijn hart juicht om God, mijn redder: 

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 

Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 

heilig is zijn naam. 

Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie Hem vereert. 

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 

heersers stoot Hij van hun troon 

en wie gering is geeft Hij aanzien. 

Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, 

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

Hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.’

Lofzang van Maria, Lucas 1 vers 46-55, NBV ’21
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‘Wie honger heeft overlaadt Hij 
met gaven, maar rijken stuurt Hij 
weg met legen handen.’ 

Janika van den Hoorn

Janika is vijftien, zit op het Corderius en is druk met VWO 

4. Samen met haar ouders en broertje is ze lid van de Brug. 

‘Ik vind het knap van Maria dat ze op die jonge leeftijd al 

zo kon geloven. Ik geloof ook wel, maar ik moet nog veel 

nadenken over waar ik nou precies sta in mijn geloof. Dit 

vers springt er voor mij nog het meest uit. Er zijn zoveel 

mensen in deze wereld die honger lijden en dan vind ik 

het mooi dat er een God is die zegt dat Hij zal helpen. Het 

draait zo vaak om de rijken maar God heeft juist oog voor 

de armen.’ 

Kerst is het feest van hoop en verwachting. Wat geeft jou hoop? 

‘Ik hoop dat ik na alle onderzoek die ik heb gehad een 

medicijn kan krijgen voor ADD. Dat zou me enorm helpen 

bij school en bij alle andere dingen die ik doe. Dat voor-

uitzicht geeft me heel veel hoop. Ik heb op school best wel 

redelijke cijfers gehaald aan het begin van het jaar, dus dat 

geeft me hoop voor de rest van het jaar.

Ik mag voor God zijn wie ik ben. Dat geeft mij ook hoop 

dat ik gewoon mag zijn wie ik ben.

Wat verwacht je voor de toekomst, wat hoop je?

Ik hoop dat in de kerk ook iedereen wordt geaccepteerd. 

Er zijn nog veel homo-fobische kerken en ik vind het lastig 

dat als ik zeg dat in christen ben dat ik daar direct mee 

geassocieerd word. Ik wil gewoon dat iedereen in de kerk 

geaccepteerd wordt.

Ik vind het nu best lastig om vaak naar de kerk te gaan. Ik 

ben gaan oppassen en gaan helpen bij de kinderneven-

dienst omdat ik zo’n moeite heb om de preek te volgen 

met mijn ADD. Maar misschien zit ik over een paar jaar 

mentaal heel anders in elkaar en ga ik weer met plezier 

naar de kerk. Nu is het voor mij erg belangrijk om zoveel 

mogelijk rust te pakken in het weekend.’ 

Foto gemaakt door Dick Westerveld

‘Grote dingen heeft de machtige
voor mij gedaan.’

Marieke den Braber.  Marieke den Braber is dominee van de Hoek-

steen, zwanger en moeder. 

Dat is een zin die mij raakt . 

Ik ben ook zwanger. Ik besef dat ik een wonder draag, zeker 

na een periode waarin veel verdriet was. Vorig jaar had ik een 

buitenbaarmoederlijke zwangerschap die door gelukkig toeval 

op tijd is behandeld, omdat de arts letterlijk dichtbij was toen 

het mis ging; kort daarna stierf ook mijn schoonvader nog geen 

24 uur later. En nu overkomt ons het grote geluk dat we weer 

zwanger zijn iets wat wij niet durfden te hopen, dus grote din-

gen heeft de Machtige ons gedaan.

De lofzang is een lied van hoop: Alles in de wereld wordt om-

gekeerd en dat is ook de wens van God. Als ik toch kijk naar de 

situatie aan de Poolse grens en al het machtsvertoon dat wordt 

geëtaleerd maar tegelijk ook de onmacht om het om te keren. 

We moeten dit echt niet willen.

Het lied is best activistisch. Volgens de overlevering was Maria 

nog een jong meisje. Ook in deze tijd zijn er tieners die goed 

weten wat ze willen en ook kritisch zijn op wat er gebeurt. Kijk 

maar naar een tiener als Malalah en een tiener als Gretha Thun-

berg, maar ook naar de tiener Amalia. Dat zijn jonge vrouwen 

die weten wat ze willen. Tieners die ons bij de lurven pakken. En 

dat doet Maria ook met haar lied. Haar hoop richt zich op haar 

God, en voor ons is dat ook vaak de oplossing. God lost alles op, 

maar wij zijn de handen en voeten van God. Het is een aanspo-

ring voor onszelf en het ontslaat ons niet van zelf actief bijdra-

gen aan de wereld die Maria bezingt.

Wat verwacht je voor je kinderen; welke wereld komen zij in?

Ik vind de wereld nu minder vriendelijker dan in mijn eigen 

kindertijd. En ik vraag mij af of de toekomst veel beter zal zijn.

Ik hoop op minder ikke, ikke, ikke en meer van wij en ons. We 

sturen voor miljarden raketten naar de maan, kunnen we met 

dat geld ook de honger en armoe bestrijden? 

De wereld waar onze kinderen in opgroeien wordt door de ogen 

van kinderen ook wel anders ervaren dan door volwassenen. 

Kinderen zijn heel ontvankelijk en laten je op een bepaalde 

manier ook hoop zien. De kleintjes kunnen eindeloos met een 

overgebleven lege doos spelen. Vol overgave en plezier. Daar put 

ik hoop uit.”

Foto uit privébezit
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‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn
hart juicht om God, mijn redder.’

Christel van der Wilt

Christel van der Wilt, sinds 2 jaar woonachtig in Amersfoort. 

Moeder van 2 kinderen en zwanger van nummer drie rondom de 

Kerstperiode.

“Toen ik het Lied las verbaasde het mij dat zo’n jonge vrouw zo’n 

mooi lied kon zingen. Het geheel van het lied is een overgave 

aan God en aan zijn plan. De eerste zin spreekt mij aan omdat 

dat ook de kernboodschap is en in feite het hele gezang dekt. Zij 

zit in een onwijs moeilijke situatie, hoort dat ze zwanger is, niet 

getrouwd in een tijd en traditie dat vrouwen uitgestoten wer-

den. Maar ze geeft zich helemaal over aan God en gelooft dat 

het goed zal komen. Ze gelooft in Gods plan met deze wereld.

Juist deze zin is voor mij een soort les in overgave. Ook toen was 

de situatie in het land onzeker en er was geen zicht op einde van 

de Romeinse overheersing. Maar haar Lied is vol overtuiging dat 

het gaat gebeuren, ja de heersers worden van de troon gestoten 

omdat Gods plan met onze wereld anders is. Ik vind dat erg 

hoopgevend. Het geloven in de dingen die je niet ziet, door alle 

onzekerheden heen.

Maria zingt dit lied bij de ontmoeting met haar nicht Elisabeth 

omdat dan als het ware voor haar het kwartje valt. Op het mo-

ment dat Elisabeth zegt: jij bent de meest gezegende onder alle 

vrouwen krijgt Maria dit inzicht en kan ze haar Lied zingen.”

Welke verwachting heb je voor je kinderen?

De huidige wereld baart mij wel zorgen, tenminste als je alleen 

afgaat op het journaal. Maar als ik om mij heen kijk en mijn 

eigen omstandigheden bekijk dan ga ik ervan uit dat God zijn 

belofte nakomt en Zijn plan door zal gaan. Alles is ook in zijn 

handen naast het feit dat het ook in onze handen ligt.

God maakt de aarde nieuw en door het lezen van deze Lofzang 

ervaar ik weer sterk deze hoop. Dit lied gaat over God en wat hij 

gaat doen hoe hij zijn nieuwe wereld maakt. Uiteindelijk komt 

alles goed.”

‘Barmhartig is Hij, van geslacht
op geslacht, voor al wie Hem
vereert.’

Robiel Fitsum

Robiel is gevlucht uit Eritrea en woont sinds zeven jaar in 

Nederland, is kok van beroep en gaat naar de bijeenkom-

sten van de Orthodoxe kerk die zaterdags in de Adventkerk 

gevierd worden. Hij is ook vader van twee kinderen. 

In de Orthodoxe kerk wordt kerst gevierd met een groot 

feest. ‘Rijke families slachten een schaap of een geit voor 

het feest en houden een soort barbecue terwijl minder 

rijke families vaak een maaltijd met kip eten. Iedereen 

trekt mooie kleding aan, er wordt veel gepraat en soms 

worden ook cadeaus gegeven. Maria neemt daarin een 

andere plaats in dat in de Protestantse traditie. ‘Toen Jezus 

de moeder van God werd, kreeg zij macht. Wij bidden ook 

tot haar.’

Robiel vertelt dat hij via Ethiopië , Soedan, Libië, Italië en 

Frankrijk uiteindelijk in Nederland is aangekomen. Inmid-

dels heeft hij in verschillende restaurants gewerkt en is 

ook nu nog steeds werkzaam als kok. Hij heeft een dochter 

van drie en een zoon van zeven maanden. Het klinkt als 

iemand die nieuwe grond onder de voeten heeft gekregen.  

Wat hoop je voor de toekomst, waar put je hoop uit?

‘Ik hoop dat ik gezond mag blijven en kan blijven werken.’ 

Ook hoopt hij anderen te kunnen helpen als ze het moei-

lijk hebben. Doorvragend over de term hoop wordt duide-

lijk dat voor hem hoop voortkomt uit geloof. ‘Heb je geloof, 

dan komt hoop’ klinkt het stellig. Voor hem betekent het 

geloof dat je kinderen moet leren op het goede pad te 

blijven en dat je er moet zijn voor anderen die het moeilijk 

hebben. Daarnaast neemt het gebed een belangrijk plaats 

in. ‘Altijd blijven bidden en dankbaar zijn. God steunt mij 

in moeilijke tijden. Ik blijf hoop houden voor mijn land. 

Ooit hoop ik terug te kunnen gaan en feest te vieren samen 

met mijn ouders’ 

De rust tijdens de vlucht naar Egypte, Orazio Gentileschi, 1620.
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Hier ben Ik

Soms ontvang je een geboortekaartje met dit bericht. 

Hier ben Ik. Het is grappig bedoeld. Want de nieuwe 

wereldburger weet van zijn bestaan nog niet af. Zijn 

of haar ouders echter des te meer. Voor hen begint 

een nieuwe fase in hun leven. Een spannende. Hoe 

zal het gaan met hun nieuwe kind? Is het gezond? Op 

wie lijkt het? Al spoedig gaan veel ouders ontdekken 

dat voeden en opvoeden ook inspanning vraagt. Ze 

ervaren het als een grote uitdaging en een prachtig 

“project”. Ze voelen zich er zeer verantwoordelijk voor. 

En ja, helaas zijn er ook kinderen die dergelijke zorg 

moeten missen. Die aan hun lot worden overgelaten. 

En soms is een van de ouders er niet meer. Of beiden.

‘Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers 

vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en 

nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol 

geschreven.’ Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, ...’ Het 

zijn bekende woorden uit psalm 40. Erboven staat: 

een psalm van David. Het Joodse volk heeft ze ook 

zo gelezen, als van David. Maar ook als profetische 

woorden, als de belofte van een messias. En in de 

loop der eeuwen dienden zich er verschillende aan. 

Menselijke figuren, koningen en profeten, gezalfden 

die het volk bevrijdden van zijn onderdrukkers. De 

schrijvers van het Nieuwe Testament hebben echter 

deze verwachting van een messias een geheel eigen 

en voor velen ongelooflijke invulling gegeven. De 

apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld in Hebreeën 10: 

“Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: 

‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, …’” En dan 

volgen de overige al aangehaalde woorden uit psalm 

40. De voorzegde messias blijkt dan Christus te zijn. 

Hij die zich de Zoon van God noemt!

De Vader weet wat Zijn Zoon te wachten staat. Hij 

gaat het moeilijk krijgen. De Vader zal Hem moeten 

loslaten. Hij wil Hem gaan opofferen. Uit liefde voor 

de wereld. Voor hem die dit niet begrijpt (Joh. 1).

Hier ben Ik! Het is feest. Engelen zingen.

Gert de Pijper is lid van de Joriskerk
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Kijk op de kerkJaarlijks op 7 januari. 'Koptisch Kerstmis' wordt gevierd 

door de Koptisch Orthodoxe Kerk (in Egypte), de Ethi-

opisch Orthodoxe Kerk en de Eritrees Orthodoxe Kerk. 

In Eritrea wordt deze dag 'Leddet' genoemd. In Ethiopië 

heet het 'Genna' (Ethiopisch Kerstmis).

Koptisch Kerstmis

In Eritrea is de Ge'ez-kalender de basis van alle christe-

lijke religieuze aangelegenheden. 'Leddet'  (Koptisch 

Kerstmis) valt daardoor jaarlijks op 7 januari. Families 

en gezinnen komen bij elkaar om samen te lunchen. 

Daarna wordt koffie gedronken, popcorn en zelfgebak-

ken zuurdesembrood gegeten en veel gekletst! Jongeren 

in Eritrea vieren steeds vaker kerst op 25 december, maar 

voor ouderen is dat een gewone dag.

Bron: Beleven.org/feest/koptisch_kerstmis
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Een half uur onder de hoge gewelven in de stille kerk, tijd voor je eigen gedachten en gebeden. Vooraf opgeven is niet 

nodig. Vanaf vrijdag 3 september inloopspreekuur in de Amersfooortse Zwaan, elke vrijdagmorgen van 10-12 uur.

Iedereen is welkom om even binnen te lopen, voor een praatje, een vraag, een kennismaking.

Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966

stadsdomineeAmersfoort@gmail.com

Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67

ten name van Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk

buitendijk.corrie@gmail.com, 033 465 0118Stadsdominee

18 december: Dan zou de 

kerstlichtjestocht zijn. Tweeduizend 

lichtjes in de binnenstad. Helaas is dat 

nu niet mogelijk vanwege de corona-

beperkingen. We vinden het ontzettend 

jammer en hopen dat het volged jaar 

wel door kan gaan. 

Voor actuele informatie zie: 

www.kerstlichtjestocht.nl

Kerstnachtviering 24 december om 

21.30 uur en Kerstmorgenviering 

25 december om 10.30 uur in de 

Amersfoortse Zwaan 

Vrijdag 21 januari 2022: Nachtlicht 

in de Sint Joriskerk. Van 20-23 uur is 

de kerk open en slechts door kaarsen 

verlicht, er is livemuziek en je bent 

welkom om de kerk te bekijken, te 

luisteren naar de muziek en zelf een 

kaarsje op te steken. Een moment om 

op te laden. 

In de herfstvakantie was ik in Parijs. 

Een klein museum dat we bezochten 

bleek tijdelijk werken van Allessandro 

Botticelli te leen te hebben, een van de 

beroemdste kunstenaars van Italië in 

de 15e eeuw. En zo stond ik plotseling 

oog in oog met deze 'tondo' (rond 

schilderij). Maria en de jonge Johannes 

de Doper zijn knap geschilderd. De 

compositie in een ronde lijst en het 

kleurgebruik 

zijn kunstig. Maar ik kon me niet 

losscheuren van het Christuskind 

dat je aankijkt. Kijkt en kijkt - in 

volstrekte openheid en vertrouwen en 

aanvaarding. En wat dat met je doet. 

Dat is kerst. 

Ik wens iedereen aandachtige dagen, 

een mooi feest en laten we ons best 

doen voor de vrede op aarde.

Diederiek van Loo
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De kerk is open om binnen te lopen en een kaarsje op te steken: elke zaterdag tussen 12-16, elke zondag tussen 12-15 uur.

Bij bijeenkomsten: toegang vrij, aantal plaatsen i.v.m. coronamaatregelen beperkt.

Amersfoortse Zwaan: Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort,

amersfoortsezwaan@gmail.com

Koster en kerkverhuur: Melina Böhne, 06 20088265

amersfoortsezwaanverhuur@gmail.com

NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse ZwaanAmersfoortse Zwaan

Sinterklaas
4 december: Bij een beker warme 

chocomel en wat speculaas worden Sin-

terklaas legenden verteld. Want er zijn 

mooie verhalen opgeschreven over de 

heilige Nicolaas, de vrijgevige bisschop 

van Myra. Boeiend om te zien dat deze 

vrome middeleeuwse verhalen de basis 

hebben gelegd voor veel van de huidige 

sinterklaas-tradities.

Kerst
24 december 21.30 uur: Een ingetogen 

Kerstnachtviering. We lezen het kerst-

evangelie van de herders en de engelen 

in de nacht, voorganger Diederiek 

van Loo houdt een overweging en het 

Ensemble voor Oude Muziek Carminis 

Consort o.l.v. Tjalling Roosjen speelt 

kerstmuziek uit heel Europa in de tijd 

van de barok. 

25 december, 10.30 uur: Hoogfeest van 

Kerstmis. Welkom om het kerstevan-

gelie te horen over hoe het licht in de 

wereld kwam en wat dat met ons doet. 

Voorganger Diederiek van Loo, met een 

Kerstcantate met zangers en instru-

mentalisten o.l.v Cees-Willem van Vliet. 

Na afloop is er koffie en eigengebakken 

kerstbrood. 

Het begin van het 
nieuwe jaar

In de serie rondom gedichten & muziek 

voert Toon Poelsma ons op 8 januari 

2022 door het beroemde gedicht van 

T.S. Eliot over de reis die de wijzen uit 

het oosten maakten: The Journey of 

the Magi. Cees-Willem van Vliet speelt 

daarbij het wondermooie koraal 'Wie 

schön leuchtet der Morgenstern'. Met 

het heldere licht van die ster beginnen 

ook wij onze reis door het nieuwe jaar. 

Zaterdag 15 januari: Muziek na de 

Markt met strijkersensemble Musica 

Montana. 

Zaterdag 22 januari Viering, met voor-

af: kerkmuziekbrouwerij. Altijd weer 

bijzonder dat je uitgenodigd wordt om 

binnen te komen en open te staan voor 

wat er jou gezegd wordt, op deze dag. 

Terwijl het buiten langzaam sche-

merdonker wordt buiten is er binnen 

concentratie en dankbare vrolijkheid. 
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kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 

predikant: Ds. H.S. Mosterd, 

predikantadventkerk@gmail.com 

scriba: Gert Simons, tel. 06-51441043,

scriba@adventkerk.nl

penningmeester wijkkas: Hanna Bontenbal, 

penningmeester@adventkerk.nl,

ING NL59 INGB 0001 6321 47 

kopij wijkberichten: Anne Strijker & Felix de Fijter, 

drieluik@adventkerk.nl
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Kerkdiensten 
De zondagen van Advent hebben in de 

christelijke traditie allemaal een eigen 

Latijnse naam gekregen. We volgen dit jaar 

deze traditie en laten ons verrassen door het 

perspectief dat daarmee wordt geboden. 

Hopelijk helpt het ons om samen met de 

heiligen van ouds de Heer te verwachten. 

De naam voor de eerste zondag van Advent 

is Levavi. Deze naam is ontleend aan Psalm 

25. Tot U heb ik mijn ziel opgeheven (Ad te 

levavi animam meam). De evangelielezing 

voor deze zondag is Lucas 21:25-33. Richt je 

dan op en hef je hoofd, want jullie verlos-

sing is nabij! 

De naam voor de tweede zondag van Advent 

is Populus Sion. Deze naam is onder andere 

ontleend aan Jesaja 30:19. Volk van Jeruza-

lem, dat op de Sion woont (Populus enim Sion 

habitabit in Hierusalem ). De evangelielezing 

voor deze zondag is Mattheus 21:1-11. 

De naam voor de derde zondag van Advent 

is Gaudete. Deze naam is ontleend aan 

Fillipenzen 4. Laat de Heer uw vreugde 

blijven, ik zeg u nogmaals: wees altijd 

verheugd. (Gaudete in Domino semper, iterum 

dico, gaudete). De evangelielezing voor deze 

zondag is Johannes 1:19-28.  

Op zaterdag 25 december vieren we in de 

kerstmorgendienst de geboorte van onze 

Heer. De lezingen voor deze dienst zijn nog 

niet gekozen. We zien uit naar een dienst 

waarin we met jong en oud stilstaan bij het 

wonder van God die mens is geworden om 

met ons te zijn. 

Op vrijdagavond 31 december sluiten we 

samen het jaar af door te zingen, te bidden 

en nog één keer te luisteren naar een woord 

van de Heer. 

In diensten die hierboven niet genoemd 

worden verwelkomen we gastpredikanten. 

Hun namen kunt u vinden in het rooster 

van de diensten achterin Drieluik en op de 

website. 

Hendrik Mosterd 

Huwelijksjubileum 
Op 2 december hopen Dirk en Willy 

Bolderman - Van der Krans uit Leusden hun 

40-jarig huwelijksjubileum te vieren. We 

wensen hen een prachtige dag toe.  

Giften 
In de maand november is één gift van € 25 

ontvangen, ten bate van de Advent Attent 

Groep. 

Een kijkje bij Follow Me Next 

Een konijn voor Izak 

De jongeren van catechisatiegroep 

Follow Me Next (14-15 jaar) zijn het 

seizoen begonnen met een duik in een 

van de meest fundamentele onderdelen 

van het christelijk geloof, zou je kunnen 

zeggen: de Bijbel.  

We hebben gekozen voor het thema 

‘Bijbel’ omdat het heel basic is, zegt 

predikant Hendrik Mosterd, één van 

de catecheten. “Wat zouden we over 

God en van Jezus weten zonder Bijbel? 

Een kerk zonder Bijbel is eigenlijk niet 

denkbaar.”  

In de eerste avond hebben de jonge-

ren bekeken hoe de Bijbel in elkaar 

zit, vervolgt hij. “Welke Bijbelboeken 

zijn er en in welke volgorde?” Maar de 

tweede avond werd er meer van de 

jongeren gevraagd. “Er zijn er interviews 

gehouden bij gemeenteleden thuis over 

hun omgang met de Bijbel.” De vragen 

waren heel praktisch van aard – wat 

voor Bijbel gebruikt u eigenlijk – maar 

ook persoonlijker. Wat is voor u de 

rode draad in de Bijbel? En welk verhaal, of 

welke passage betekent veel voor u? Extra 

pluspunt, aldus dominee Mosterd, “was 

dat op die manier maken de verschillende 

generaties in de kerk ook contact met elkaar 

maken.” En dat is ook een van de doelen die 

de Adventkerk zich gesteld heeft. 

Russische Bijbel 
In vijf groepjes gingen de jongeren op stap; 

gewapend met pen en papier. Zo ook Meike 

en Joanne. Ze brachten een bezoek aan de 

grootvader van Meike, meneer Pap. “Hij had 

al allemaal Bijbels klaargelegd”, vertelt ze. 

“Nederlandse, Engelse, zelfs een Russische; 

daarnaast z’n trouwbijbel, maar ook een 

hele stokoude Bijbel, van wel vierhonderd 

jaar. Een erfstuk, was dat.”  

Vooral de trouwbijbel betekent veel, merkte 

Joanne. “Want dat was de eerste Bijbel die 

echt van hemzelf was. In de tijd ervoor had 

hij ook wel toegang tot een Bijbel, maar die 

gebruikte iedereen in het gezin.” Meike en 

Joanne vroegen verder: Wat is voor meneer 

Pap de rode draad? “Hij zei dat hij het heel 

mooi vond dat God telkens weer men-

sen overtuigt om in Hem te geloven. En 

het mooiste bewijs daarvan, vond hij, 

was dat Hij Jezus naar de aarde stuurde.” 

De catechisanten kregen op de verschil-

lende adressen ook inzicht in welke 

teksten, of Bijbelgedeeltes veel voor 

hun gemeenteleden betekenen. Psalm 

68, vertelde iemand. Zoals berijmd in 

vers 10 van de oude berijming. En weer 

iemand anders noemde de gelijkenis 

van de vijf dwaze en de vijf wijze meis-

jes; een oproep om waakzaam te zijn, 

en Christus te volgen. Psalm 121 kwam 

ook een paar keer voorbij; een bemoe-

digende psalm, die in moeilijke tijden 

voor verschillende gemeenteleden 

een bron van troost was. Maar ook de 

bekende verzen uit Romeinen 8 werden 

genoemd, waar staat dat niets ons kan 

scheiden van de liefde van God.  

Playmobil 
De derde avond had weer een heel 

ander karakter. “Het Bijbelverhaal 

over Jacob die Isaak bedriegt om de 
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zegen te ontvangen stond centraal”, 

vertelt ds. Mosterd. “De opdracht die de 

jongeren kregen, was om het verhaal 

goed te bestuderen en de verschillende 

scenes in het verhaal met Playmobil te 

verbeelden en er zo een stripverhaal 

van te maken. Het nodigde de jonge-

ren uit om zich echt in te leven in het 

verhaal.” En dat lukte; soms met behulp van 

wat creatieve ingevingen. Bij gebrek aan 

Playmobil-geitenbokjes, kreeg Izak een 

konijn voorgeschoteld, bijvoorbeeld.  

Tijdens de vierde themavond over de Bijbel 

gaan de jongeren van Follow Me Next nog 

wat verder de diepte in. Lucas 2 komt op 

tafel; het Kerstverhaal, maar dan in 

drie verschillende vertalingen. Ds. 

Mosterd: “Het zoeken van de verschil-

len stimuleert om goed te lezen en ook 

na te denken over de betekenis van de 

geboorte van Jezus.” 
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Vieren 
Zondag 12 december, 3e zondag van Advent

Bergkapel 9.00 uur dienst van Schrift en 

Tafel 

Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en 

Gebed 

Evangelielezing Lucas 3,7-18 Voorganger ds. 

Sytze de Vries

Zondag 19 december, 4e zondag van Advent

Bergkapel 9.00 uur dienst van Schrift en 

Tafel 

Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en 

Gebed 

Evangelielezing Lucas 1,39-45 

Geboorte van onze Heer Jezus Christus

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te 

stellen kerstfeest te vieren in de kerk, waar we 

vanwege de ‘1,5 m maatregel’ minder mensen 

kunnen ontvangen dan voorheen, zijn er drie mo-

gelijkheden, waarvoor u zich via de website van 

de Bergkerk www.bergkerk.nl kunt inschrijven.

Kerstnacht 24 december

19.30 uur A festival of nine Lessons & 

Carols. Een Carol Service uit Engelse traditie 

met prachtige oude en hedendaagse koor-

werken. 

22.00 uur Kerstnacht dienst van 

Schrift en Tafel 

Kerstmorgen 25 december

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Vrolijk spelende kinderen en hun (groot)

ouders vullen de kerststal. 

Let op voor de 3 diensten van Kerst vragen wij 

om u via het reserveringssysteem op de website 

aan te melden. Geen sympathieke maatregel, 

juist op het kerstfeest, maar helaas noodza-

kelijk. We proberen zo de kerkgangers over de 

3 kerstdiensten te verdelen. We hopen op uw 

begrip. Schroomt u niet om u aan te melden, het 

zou fijn zijn als alle beschikbare plaatsen op een 

verantwoorde manier zijn bezet.

Zondag 26 december

10.30 uur dienst van Schrift en Tafel

Dit jaar valt 2e kerstdag op zondag. Het 

komt niet zo vaak voor dat we deze dag op 

een zondag kunnen vieren. 26 december is 

in de traditie van de kerk de gedenkdag van 

Stefanus, diaken en een van de eerste vol-

gelingen van Jezus en eerste martelaar. Voor 

deze zondag geldt geen inschrijving.

Oudjaar, 31 december

19.30 uur avondgebed in de kapel. Enkele 

kerkenradsleden gaan voor in het avondge-

bed aan de vooravond van het nieuwe jaar.

Zondag 2 januari 2022, Epifanie

Bergkapel 9.00 uur dienst van Schrift en 

Tafel

Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en 

Gebed

Evangelie Matteus 2,1-11 ‘komt laten wij 

aanbidden die koning’. 

Wij wensen elkaar ‘Heil en Zegen’ voor het 

nieuwe jaar 2022! 

Zondag 9 januari, 1e na Epifanie, Doop van 

de Heer

Bergkapel 9.00 uur dienst van Schrift en 

Tafel 

Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en 

Gebed 

Evangelie Lucas 3, de doop van de Heer in de 

Jordaan. 

Voorganger ds. Paul van der Harst 

Zondag 16 januari, 2e na Epifanie

Bergkapel 9.00 uur dienst van Schrift en 

Tafel

Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en 

Tafel 

‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’, de brui-

loft van Kana, is spreekwoordelijk geworden, 

dat er ‘en toch’ op de derde dag een feest te 

vieren is. Evangelielezing Johannes 2,1-11.

Zondag 23 januari, 3e na Epifanie

Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en 

Gebed 

Oecumensiche dienst in de week van gebed 

voor de eenheid van de kerken. Dit jaar is 

de Bergkerk gastvrouw/gastheer, we vieren 

samen met onze buurkerken in Amersfoort-

Zuid: Fonteinkerk, Nieuwe Kerk, Sint 

Ansfriduskerk. 

Zondag 30 januari, 4e na Epifanie

Bergkapel 9.00 uur dienst van Schrift en 

Tafel

Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en 

Tafel 

Evangelielezing Lucas 4,21-30 

Voorganger ds. Sytze de Vries

Avondgebed
Halverwege de week, op woensdagavond, is 

er in de kapel van de Bergkerk het avond-

gebed. U bent hartelijk welkom voor de 

vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur 

luidt de klok. 

Kinderen
De kinderen werken aan de voorbereiding 

van de dienst op kerstochtend. Het plan is 

om met elkaar in vertellen en zingen een 

levende Kerststal te vullen. Ze kiezen een 

rol en maken in de weken voor Kerst zelf at-

tributen die ze bij het vullen van de Kerststal 

gebruiken. 

Zondag 12 december is een bijzondere zon-

dag, dan is er naast de gewone dienst voor 

de kinderen een speciale Godly Play dienst 

in de Kapel voor alleen de ouders! Ook 

zondag 19 december is een beetje bijzonder, 

dan oefenen we graag met de kinderen voor 

Kerst na de dienst. 

Kinderen zijn van harte welkom in de kerk. 

Elke zondag is er in de dienst een aandachts-

moment 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 

op tijd geïnformeerd. Verdere informatie 

bij jeugdouderling Jacomijn van der Kooij, 

email: jvanderkooij@verus.nl.

Het programma voor de komende weken: 

Zondag 5/12: Ouder-en-kind-viering in de 

Kapel

Zondag 12/12: dubbeldienst: normale kin-

dernevendienst kinderen én speciale Godly 

Play viering alleen voor ouders in de Kapel

Zondag 19/12: Godly Play viering alleen voor 

kinderen en na de dienst oefenen voor Kerst.

Zaterdag 25/12: Eerste kerstdag, Levende 

Kerststal

Zondag 26/12: geen nevendienst

Zondag 2/1: Kindernevendienst 

Bergkerk
kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917 

beheerders: Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders, 

beheerder@bergkerk.nl 

predikant: ds. J. van Baardwijk, tel. 06-83951074

(te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en 

18.00-18.30 uur), predikant@bergkerk.nl

pastoraal meldpunt: mw. I. van ‘t Eind, tel. 06-19945139 

(op werkdagen van 18.00-19.00 uur) 

scribaat: mw. M. Beuckens-Vries en mw. S.J van de Minkelis, 

scribaat@bergkerk.nl penningmeester: dhr. B. de Vries, 

penningmeester@bergkerk.nl, NL22 INGB 0000 5259 46

diakonie: NL77 INGB 0004 9582 44 internet: www.bergkerk.nl

Autodienst: dhr. W.A. Koop, autodienst@bergkerk.nl,

tel. 06 41123253
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Protestantse wijkgemeente

Giotto di Bondone, Sint-Stefanus, 1320-1325,

Museum Horne, Florence

Stefanus gestorven door steniging in het 

jaar 35 te Jeruzalem. Zijn attributen: stenen 

op het hoofd, een hand op een boek. 
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Zondag 9/1: Ouder-en-kind-viering in de 

Kapel

Zondag 16/1: Kindernevendienst 

 

Kerstlichtjes tocht 18 december 17.00 uur

Kerstlichtjestocht in de Amersfoortse bin-

nenstad: tweeduizend lichtjes wijzen je de 

weg naar herders, engelen, en naar het kind 

dat in een stal geboren werd. Je komt ze 

allemaal vanzelf tegen. Beleef kerst in onze 

prachtige binnenstad! Voor actuele informa-

tie zie www.kerstlichtjestocht.nl 

Kinderen en leiding kinderdienst van de 

Bergkerk zijn verantwoordelijk voor een 

stukje van de kerstlichtjestocht. Mooie tocht 

gewenst.

Mensen nodig
Ik vind het bemoedigend om te ervaren hoe 

flexibel en creatief wij zijn als gemeente 

in de onzekere tijden van een pandemie. 

We houden met elkaar de lofzang toch 

gaande en op allerlei manieren proberen 

we te blijven omzien naar elkaar, exposities 

van beeldende kunst wisselen elkaar af, we 

schalen op of we schalen af al naar gelang de 

maatregelen, we vergaderen live of online 

en de deuren van de Bergkerk zijn zelden 

gesloten. Ondertussen is het ook eerlijk om 

te zeggen dat we mensen missen, soms al 

bijna 2 jaar. Met sommigen is er contact en 

met anderen niet. Het is lang geleden dat 

we als gemeente in een overvolle kerk bij 

elkaar kwamen. Tegelijk weten we dat veel 

mensen online met de Bergkerk meeleven 

en we heten ook weer nieuwe mensen 

welkom in onze gemeente. Fijn om te zien 

hoeveel mensen een steentje bijdragen. Dat 

er elke zondag zangers zijn, dat kinderen en 

hun ouders betrokken zijn bij de ‘Godly Play’ 

vieringen, dat we een goed 'kerkbalansjaar' 

ontvingen, dat er een enthousiaste klus- en 

tuingroep in de Bergkerk actief is, dat de 

kerk voor kerst weer wordt versierd en zo 

nog veel meer. Het kan alleen als we het met 

elkaar doen. 

Er zijn ook mensen nodig: die andere 

mensen bezoeken; die diaken zijn en zich 

inzetten voor het diaconaat; nieuwe ambts-

dragers in pastoraat; mensen mettechnische 

kennis; en mensen die meedraaien in het 

beheer van de Bergkerk. Er zijn momenteel 

een aantal mogelijkheden om met een 

kleine of een wat grotere taak een steentje 

bij te dragen aan de gemeente. Wellicht is 

het iets voor u. Ik geef het u graag mee ter 

overweging. 

Inlichtingen bij Anne Weiland, voorzit-

ter van de kerkenraad email:voorzitter@

bergkerk.nl of bij Dik Sanders, beheer van de 

Bergkerk email: beheerder@bergkerk.nl 

Onderweg
Evenals vorig jaar zijn de feestdagen niet 

onbekommerd. We worden gevraagd de 

adviezen en maatregelen in acht te nemen 

t.b.v. onze gezamenlijke gezondheid. Ook 

in de kerk brengt dat onzekerheid en vraagt 

het flexibiliteit en ook bij ons is de rek er af 

en toe uit. Ondertussen verstrijken de dagen. 

Mij helpt het om veel te lezen. Het prachtige 

boekje van Floris van Alkemade – rijksbouw-

meester en een van de zomergasten afgelo-

pen zomer – ‘De toekomst van Nederland’. 

Ik citeer: “Hoe beter je kijkt, hoe duidelijker 

wordt dat we een keuze hebben tussen ener-

zijds een steeds allesomvattender pessimis-

me of anderzijds een verlangen om de nu 

gevoelde urgentie als een unieke kans aan te 

grijpen om een hele keten van zinvolle ver-

beteringen door te voeren. Pessimisme biedt 

zoals altijd verreweg de meeste garantie om 

je gelijk te halen en is alleen daarom al even 

verwerpelijk als altijd. Het is tijd om ons te 

bekwamen in de kunst om van richting te 

veranderen.” Een mooie adventsgedachte, 

die mij moed en hoop geeft. We hopen Floris 

Alkemade komend jaar als bergredenaar te 

mogen verwelkomen. Ondertussen dompel 

ik mij in de stille uurtjes van de donkere 

dagen onder in het monumentale boek van 

Sandra Langereis ‘Erasmus – dwarsdenker’. 

Een prachtige biografie van Erasmus, ook al 

levend in een bewogen tijd van felle humor 

en grof geweld, religieus fanatisme en strijd 

voor intellectuele vrijheid. ‘L'histoire se ré-

pète’, zo lijkt het wel. Zo zijn wij sprokkelaars 

van hoop. Hoop is de omkering van leven 

met angstige toekomstbeelden 

naar leven met verwachting, en de kunst om 

van richting te veranderen.

Kerstgroet

Zijn liefde

zal sterker zijn dan muren

waardevoller zijn dan geld

zijn kracht is weerloosheid

en machtiger 

machtiger dan haat.

Wij wensen u - in welke omstandigheid u 

ook bent - een gezegend kerstfeest toe,

een goede jaarwisseling, en een hoopvol 

nieuw jaar A.D. 2022. 

Met een hartelijke groet, 

Jan en Bettie van Baardwijk 

R15 diaconaal
De diaconale najaarscollecte 2021 was o.a. 

bestemd voor het opzetten van een dieren-

weide voor de bewoners van De Schutters-

hoef. Daarom zijn we als groep eind oktober 

op de fiets gestapt om kennis te maken met 

de bewoners van deze zorginstelling. Voor 

de jongeren van R15 een nieuwe ervaring 

met de doelgroep van Philadelphia. Het ijs 

was snel gebroken toen er werd voorgesteld 

een wandeling te maken door de belevenis-

tuin. Voor de één een rustig rondje langs de 

kippen en door de tuin, voor de ander lekker 

in een hoge versnelling met de rolstoel op 

pad. Terug in de woonkamer hadden we 

leuke gesprekken met de bewoners en werd 

er rummikub gespeeld. Een ervaring rijker 

gingen we naar huis en samen voelden we 

ons ‘de koning te rijk´.

Met een hartelijke groet, Josien Kieskamp

Aan het licht gekomen...

Van 28 november tot 23 januari exposeert 

Inge Zierleyn in de Bergkerk.

Inge maakt abstract en figuratief werk met 

als hoofdthema Eenheid van de schepping. 

Planten, dieren en mensen horen bij elkaar 

en zijn afhankelijk van elkaar. De verhou-

ding tussen mens en dier zijn voor Inge een 

voortdurende inspiratiebron. Veel van haar 

schilderijen hebben een bijbels thema. Zij 

heeft eerder in de Bergkerk geëxposeerd. 

De expositieAAN HET LICHT GEKOMEN is 

geënt op verhalen uit de de Bijbel. De expo-

sitie is te zien op zondagen na de kerkdienst 

vanaf 11u45 en op afspraak (tel. 033 461 7917) 

Voor meer informatie over de schilderijen 

van Inge kun je een e-mail sturen (inge@

zierleyn.nl).
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De Bron
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
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Samen Bijbellezen in advent, 
toeleven naar Kerst
Er zijn nogal wat mensen die dagelijks 

gebruik maken van een Bijbelleesrooster, 

bijvoorbeeld van het Bijbelgenootschap. Ik 

hoorde spontaan wat opmerkingen in de 

afgelopen maanden dat het wel erg veel was 

uit Bijbelboeken waarin het er heftig aan toe 

gaat en je niet weet wat het goede nieuws 

daarvan nu is. Of uit een profetenboek met 

wel heel wonderlijke beeldspraak, wat moet 

je er mee?

Voor anderen is de kerkdienst het enige 

moment dat er uit de Bijbel gelezen wordt. 

Weer anderen zitten er ergens tussenin: 

soms eens een stukje, al dan niet met rooster 

of dagboek.

Voor deze adventstijd bieden we een rooster 

aan. Of beter gezegd: we geven een rooster 

door (https://debijbel.nl/leesplannen/vrede-

op-aarde) en we voegen er in de appgroep 

twee keer per week een inspirerend(e) lied, 

tekst of afbeelding aan toe. Het rooster staat 

ook op de website en op de nieuwsbrief. 

Uiteraard is het mogelijk om alsnog mee te 

gaan doen. Aanmelden voor de appgroep 

kan ook nog: 06-27152946 (ds Marieke den 

Braber) of 06-30424613 (ds. Rein van der 

Zwan)

We vermoeden dat het persoonlijk Bijbel-

lezen gestimuleerd wordt als je weet dat 

anderen eenzelfde rooster volgen als jij. In 

de appgroep heb je bovendien gelegenheid 

reacties te vernemen of zelf te delen.

Als blijkt uit reacties dat zo’n rooster goed 

werkt, gaan we het zeker vaker aanbieden.

Namens de ‘kwartetpredikanten’ (predikan-

ten Emmaüskerk, Fonteinkerk, De Hoek-

steen en De Bron), ds. Rein van der Zwan

Advent en Kerst in de kerk en online

Voor deze adventsperiode leest het 

project voor de kindernevendienst 

verhalen uit het evangelie van Lucas 

over mensen die elk op hun manier iets 

vertellen over de geboorte van Jezus. 

We hoorden al over Zacharias en over 

Maria, op zondag 12 december staan 

we stil bij Elisabeth en haar ontmoe-

ting met Maria, op 19 december gaat 

het over Johannes de Doper en het lied 

dat zijn vader zingt. Mooie verhalen die 

ons allemaal leiden naar kerstmorgen, 

het feest van de geboorte van de Heer. 

Op kerstavond voeren kinderen van 

de Emmaüskerk, De Hoeksteen en De 

Bron de musical ‘Het plakboek van geluk’ 

op, aanvang 19:00 u in De Bron, ook via 

internet te volgen. In deze kerstavondviering 

wordt ook het kerstverhaal voor en met 

jonge kinderen verteld en klinken bekende 

kerstliederen.

Op eerste kerstdag hoopt Sjofar te zingen in 

onze kerstviering, aanvang 10:00 u.

Tweede kerstdag is dit jaar op zondag. We 

houden in De Bron een gezamenlijke dienst 

Alle gezinnen met kinderen ontvingen 

een boekje voor thuis. Voor elke dag een 

bladzijde om met het project ‘Het plakboek 

van Lucas’ bezig te zijn: een kaarsentekst, 

verhalen, gebeden, opdrachten, knut-

selbladen, proefjes en gezinsactiviteiten. 

Een uitgave van Kwintessens, Amersfoort 

(www.kwintessens.nl)

met De Hoeksteen en de Emmaüskerk. 

Ds. Marieke den Braber en ds. Rein 

van der Zwan gaan voor in deze dienst 

waarin liederen uit de Top 2000 klinken.

(Het is duidelijk dat de plannen wel 

gemaakt zijn, maar onder voorbehoud 

van wat mogelijk is met aangescherpte 

maatregelen t.g.v. de coronacrisis. 

Nadere informatie volgt via de nieuws-

brieven.)
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Verder in het licht van Kerst
Na Kerstmis gaan we op weg naar het 

nieuwe jaar. Op oudejaarsavond is er een 

gezamenlijke dienst in De Hoeksteen, aan-

vang 19:30 u, voorganger ds. van der Zwan. 

Op nieuwjaarsmorgen is er om 10.30 uur 

een nieuwjaarsontmoeting in de Bron met 

ochtendgebed door ds. Borger.

Nieuwjaar valt deze keer op een zaterdag 

en daarom kunnen we een dag later weer 

bij elkaar komen op zondag 2 januari. Het 

verhaal van de wijzen uit het Oosten willen 

we dan samen overdenken. 

Op zondag 9 januari hoopt ds. van der Zwan 

voor te gaan en op zondag 16 januari ds. den 

Braber. Mogelijk wordt dit een zogenoemde 

kwartetdienst, daarover volgt t.z.t. meer 

informatie. Op 23 januari gaat ds. mw. 

Susanne de Jong – Tennekes bij ons voor, 

een stadsgenoot die wel vaker in De Bron is 

geweest. Op 30 januari is ds. van der Zwan 

weer onze voorganger in een dienst van 

Schrift en Tafel.

Ter gedachtenis
Maria – Mikkie – Hoogendijk – Streefkerk 

(1941 – 2021)

Bij haar uitvaart op 27 oktober jl. klonk 

‘Lieder ohne Worte’ van Felix Mendelssohn, 

Liederen zonder woorden. Mevrouw Hoog-

endijk was geen vrouw van veel woorden. 

Zeker niet over een ander, niet over zichzelf 

of over haar diepste zielenroerselen. Ook 

niet over haar geloof waar ze groot vertrou-

wen en troost in vond. Haar levenswijze, 

haar liefde voor natuur en kunst, voor poëzie 

en klassieke muziek, waren welsprekend en 

veelzeggend. 

Mevrouw Hoogendijk trad niet op de voor-

grond, was in contacten wat gereserveerd 

maar niet afstandelijk en betrokken op men-

sen en op de samenleving. Ze had de gave 

om meer te zien dan wat voor ogen is, meer 

te horen dan er gezegd wordt. Als gemeente 

gedenken we met respect en dankbaarheid 

haar betrokkenheid en haar inzet als con-

tactpersoon. Vele jaren vervulde ze die taak, 

samen met haar man. Toen ze niet meer in 

functie was, bleef ze trouw het contact met 

enkele gemeenteleden onderhouden.

Ziekte trof haar. Na geruime tijd tussen 

hoop en vrees kwam op 21 oktober jl. het 

einde van haar leven. 

‘Hij zal je beschermen met zijn vleugels’ 

stond op haar rouwkaart. Een uitspraak uit 

Psalm 91 die als een rode draad door haar 

leven geweven is, zo zei ze. De Psalm weet 

van kwetsbaarheid en vergankelijkheid, 

daarin van trouw die altijd verder reikt dan 

wij kunnen komen: ‘onder zijn wieken vind 

je een toevlucht, / zijn trouw is een schild en 

pantser.’

Zo zal het zijn, voorgoed. We wensen haar 

kinderen en familie troost en levenskracht 

toe om met het gemis van deze lieve vrouw 

verder te gaan.

ds. R.G. van der Zwan

Luc Pels (1926 – 2021)
Op 24 oktober jl. overleed op de leeftijd van 

95 jaar Lucas Pels. Luc Pels woonde in Nijen-

stede. Een klein half jaar daarvoor overleed 

de liefde van zijn leven, Sim Pels, met wie hij 

ruim 70 jaar getrouwd is geweest. Luc Pels 

groeide op in de tijd van de Tweede Wereld-

oorlog, die hij als puber bewust meemaakte. 

Hij zocht grenzen op en werd daarvoor een 

paar keer gevangengenomen. Na de oorlog 

ging hij naar Nederlands Indië waar hij veel 

heeft meegemaakt en waar hij in zijn latere 

leeftijd mee kwam te worstelen. In zijn werk 

wilde hij van betekenis zijn. Hij was  gast-

heer in de Protestantse Militaire Tehuizen in 

Ermelo en Amersfoort en hij heeft ook voor 

de Jeugdzorg een huis opgezet waar ont-

spoorde jongeren een plek konden vinden. 

Daarnaast leefde hij zich uit in de kunst, hij 

schilderde veel en maakte ook vaak de grote 

decors voor de kerstmusicals in de Opstan-

dingskerk. Door alles wat hij meegemaakt 

had leefde hij met enorm veel vragen. Die 

vragen vormden de basis voor een boek wat 

hij, vooral voor zichzelf, heeft geschreven 

onder de titel ‘de hemel heeft geen dak’. 

Ook heeft hij een grote stapel gedichten 

nagelaten waaruit we lazen in de afscheids-

dienst op Rusthof. In die dienst hoorden 

we de gospel ‘O happy day’, een lied van 

vertrouwen waarin beleden wordt dat Jezus 

de zonden van de mensen wegwast, zodat 

wij in de ruimte van Gods genade mogen 

leven en sterven. 

Zijn kinderen, kleinkinderen en allen die 

hem missen bidden wij Gods nabijheid toe 

voor de tijd die komt. (B.B.)

Hopelijk is het mogelijk ook begin januari 2022 

het nieuwjaarsontbijt te houden.

Lief en leed dele we in de kerk met elkaar. 

Het gouden bruidspaar Nederkoorn-Vedder 

trakteerde op zondag 21 november jl.
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De Brug
Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109 

(open ma t/m do 9.00-11.00 uur) 

Predikant: Ds. Arjan Plaisier, ajplaisier@brugkerk.eu, 

tel. 4758181. Verhuur De Brug: verhuur@brugkerk.eu

Pastoraat: pastoraat@brugkerk.eu

Scriba: scribaat@brugkerk.eu 

Wijkkas: NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v. wijkgemeente 

De Brug Diaconie: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. 

Ledenadministratie: woemor 9-11 uur in De Brug of: 

administratie@brugkerk.eu

Kerkbalans: kerkbalans@brugkerk.eu 

Autodienst: autodienst@brugkerk.eu 

Voor overige adressen kunt u terecht op de website 

van de Brug: www.brugkerk.eu 

Protestantse wijkgemeente
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Bij de diensten
In de adventszondagen bewegen we ons 

richting het zalige Kerstfeest. Elk jaar is dat 

weer een gebeuren dat de maand december 

kleurt. Als de dagen korter worden, groeit de 

verwachting van Hem die de drager is van 

het licht, Jezus Christus. 

Inmiddels ben ik begonnen met de lezing 

uit het evangelie van Johannes. Dat zal 

de leidraad zijn van Advent tot Pasen. 

Tijdens de Advenstzondagen lees ik uit de 

zogenaamde proloog van dit evangelie (Joh. 

1:1-18). Jaren geleden heb ik dat ook eens 

gedaan en ik zie ernaar uit dat dit jaar weer 

te doen. Op 28 november las ik Joh. 1:1-

Op 5 december 1: 6-9 en 15-18. Op 12 

december is dat 1:10-14. Op 19 december, 

de 4e adventszondag, is Klaas Bom onze 

voorganger. 

En dan hopen we het Kerstfeest te vieren. Er 

is een viering met Kerstnacht (om 21.00 uur) 

en op de 1e Kerstdag (10.00 uur). Er wordt 

nog gewerkt aan de voorbereiding van deze 

diensten, maar ze zullen ongetwijfeld een 

feest zijn. 

Op 2e Kerstdag zal Leantine ons voorgaan 

in de dienst. 

En zo gaan we het jaar uit en een nieuw jaar 

in. Op vrijdag 31 december is er een korte 

dienst om 19.00 uur. En op 2 januari hopen 

we elkaar te begroeten op de eerste zondag 

van het jaar 2022. 

Zoals het er nu naar uitziet, zal er op 16 

januari aandacht zijn voor actie Kerkbalans.

Op 23 januari hopen we dat een aantal 

nieuwe ambtsdragers bevestigd kunnen 

worden. 

Op 30 januari vieren we het heilig 

Avondmaal

Op weg naar Kerst
Evenals vorige jaar is er ook deze keer een 

commissie aan de slag gegaan om een 

programma te maken voor de adventstijd, 

uitlopend op de Kerstnachtdienst. Bij het 

uitkomen van dit kerkblad zitten we daar 

middenin. De volgende activiteiten zijn nog 

van belang:

� Elke werkdag is er de gelegenheid de 

kerk binnen te lopen voor gebed, stilte of 

het aansteken van een kaarsje. De kerk is 

open van 12.00-13.00.

� Op 4 woensdagen (1,8,15 en 22 december) 

is er een vesper, die begint om 19.30 uur. 

Een mooie opmaat naar Kerst!

� Op 9 en 16 december is het mogelijk 

een aan een creatieve verwerking rond 

Kerst te werken onder leiding van Mieke 

Wiegeraard.

� Op 11 december van 13.00 tot 15.00 

uur worden mensen uitgenodigd voor 

een gelegenheidskoortje dat met 

Kerstnachtdienst zal zingen.   

� De jongeren zullen van de nacht van 17 

op 18 december een tentenkamp maken 

rond een ‘vluchtelingentent’, waarmee het 

lot van de migranten (kinderen) op Lesbos 

aandacht krijgt. 

� Kerstnacht staat in het teken van ‘En 

er was licht’. De dienst begint om 

21.00 uur. Omdat deze viering iets van 

een evenement heeft, zal QR-code of 

negatieve testuitslag gevraagd worden. 

Dat betekent tegelijk dat er meer mensen 

ontvangen kunnen worden. 

In memoriam - Joop Kreikamp
Johannes Gijsbertus Kreikamp was een 

ras-amersfoorter. Hij werd op 25 juni 

1931 geboren in het tolhuisje aan de 

Heiligenbergerweg omdat boerderij de 

Vosheuvel verbouwd werd. Daar groeide 

hij op. Na zijn opleiding aan de technische 

school begon hij zijn werkzame leven als 

timmerman. Van daaruit maakte hij carrière, 

maar steeds vanuit de basis kijkend. In de 

vriendengroep leerde hij Greet kennen. 

In 1958 trouwden ze in Hoevelaken. Het 

kerkelijke huwelijk vond plaats in de 

Joriskerk. Ze kregen drie zonen: Herman, 

Gert-Jan en Hans. Joop werkte zijn hele 

leven bij de firma Heijligers. Zijn geloof is 

steeds een levenslijn voor hem geweest. 

Niet alleen in de hoogtepunten, zoals de 

doop van zijn kinderen, maar juist ook in 

het dagelijkse. Zo is hij acht jaar ouderling-

kerkvoogd in de Brug geweest en was hij 

betrokken bij de bouw. In een volle Brugkerk 

namen we afscheid van Joop op 6 november 

2021. We zongen liederen die hem lief 

waren, en we dachten na over de tekst voor 

de overdenking: ‘Want het was gefundeerd 

op een rots’ Matteus 7 vers 25. Moge de Here 

God Greet, kinderen en kleinkinderen moed 

en kracht geven voor de weg verder.

Ds. Wim van der Hoeven

Huwelijksjubileum
Op 18 december 2021 hopen de heer 

W.P.J. Smit en mevrouw J.M. Smit-Drent,

Huijgenserf 64, 3871 PN Hoevelaken 40 jaar 

getrouwd te zijn. We wensen dit bruidspaar 

een vreugdevolle dag en Gods zegen en 

nabijheid op hun verdere levenspad.

Giften
In de afgelopen maanden is via mevr. 

Gijtenbeek een gift ontvangen van € 15,- van 

mevr. P.; ook is een anonieme gift van

€ 100,- aan collectebonnen ontvangen voor 

de wijkkasactie. Hartelijk dank voor deze 

giften.

Vaker H. Avondmaal vieren
In de tijden van lockdown is besloten 

als proef met extra diensten met heilig 

Avondmaal op de laatste zaterdag van 

de maand te beginnen. De deelname aan 

deze diensten was, zeker in de periode van 

strenge lockdown, geslaagd. De vraag is toen 

in de kerkenraad wel gesteld of deze extra 

diensten niet op zondag zouden moeten 

worden gevierd, met de hele gemeente. 

Ook op de gemeenteavond is over betekenis 

en beleving van het heilig Avondmaal 

gesproken. Uit een peiling bleek dat er een 

grote meerderheid een frequenter viering 

van het Avondmaal op prijs zou stellen. 

Het is bijzonder dat Jezus Christus ons het 

Avondmaal heeft geschonken en onder ons 

wil zijn onder de tekenen van brood en wijn. 

Zo mogen we op een tastbare manier in het 

geloof verbonden worden met zijn lichaam 

en bloed. Zo ook worden we zelf steeds 

dieper met elkaar verbonden als het ene 

lichaam van Christus. De kerkenraad heeft 

besloten om maandelijks het Avondmaal te 

vieren, behalve in de maanden juli, augustus 

en december. In plaats van de huidige vijf 

keer zal dat dus negen keer worden.

Naast deze hoopgevende ontwikkelingen 

rond het Heilig Avondmaal hebben we de 

afgelopen maanden ook weer een periode 

kunnen genieten van het samenkomen 

op zondagochtend met de hele gemeente. 

Wat bijzonder was het om na anderhalf 

jaar weer iedereen uit te kunnen nodigen, 

en niet alleen mensen uit je ‘eigen 

achternaamgroep’ te ontmoeten. Helaas is 

het zo dat we nu weer de teugels wat aan 

moeten trekken. Maar, we kunnen nog altijd 

meer dan in dezelfde periode vorig jaar! 

De kerkenraad

Begrotingstekort
Behalve dat de nieuwe maatregelen de 

ontmoeting als gemeenteleden onderling 

raakt, zien we de gevolgen hiervan ook 

terug in de verhuuropbrengsten. In 
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Fruitmandjes-actie 2021          

Elk jaar met dankdag voor het gewas houden wij als diaconie een actie. Dit jaar is het de fruitmandjes-actie. 

Wij hebben gemeenteleden gevraagd om fruit te kopen en dit in te leveren,

de opbrengst was gigantisch.  Ook de drie supermarkten op het Euterpeplein hebben deze actie ondersteund. 

Wij hebben hierdoor 90 fruitmandjes kunnen samenstellen.

De kinderen van de kindernevendienst hebben kaartjes gemaakt die wij bij deze fruitmandjes hebben gedaan. 

Zo hebben jong en oud meegedaan aan deze actie.

Zondagmorgen 7 november na de dienst hebben gemeenteleden deze fruitmandjes meegenomen en bezorgd 

bij personen van wie men dacht dat het daar op de goede plek terecht komt. Al het fruit wat overgebleven is, 

werd verdeeld, een klein deel ging naar het DAC en een zeer groot deel naar de voedselbank Amersfoort. 

Wij kijken terug op een geweldige mooie actie waarbij het samen gemeente zijn weer tot uiting kwam.

Namens de diaconie hartelijk dank.

het afgelopen jaar zijn die vanwege de 

coronabeperkingen sterk gedaald en zullen 

we 2021 afsluiten met een flink tekort op 

de begroting. De kerkrentmeesters kijken 

hoe de gevolgen hiervan zo goed mogelijk 

opgevangen kunnen worden. Nu al is helder 

dat we er niet aan zullen ontkomen u voor 

2022 een extra bijdrage te vragen voor de 

actie Kerkbalans. We hopen op uw begrip 

hiervoor. Meer informatie over de inkomsten 

van 2021 en 2022 zullen we begin volgend 

jaar met u delen.

De Kerkrentmeesters
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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

Protestantse wijkgemeente
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Uit de kerkenraad 
De laatste maanden is de kerkenraad vooral 

bezig geweest met lopende zaken. Een deel 

ervan komt niet uit de verf omdat corona 

iets onwenselijk of onmogelijk maakt, zoals 

laatst de bijeenkomst voor alle 80+’ers.  An-

dere activiteiten konden gelukkig wel door-

gaan, zoals de bijeenkomst van 30-45ers. Dit 

werd zeer gewaardeerd en heeft een nieuwe 

appgroep opgeleverd en plannen voor meer 

bijeenkomsten. 

Toch zijn we ook met vernieuwing bezig. 

Zoals het consistoriegebed nieuwe stijl: álle 

mensen die een taak hebben in de dienst, 

dus niet alleen de voorganger en ambtsdra-

ger, komen nu 20 minuten vóór de dienst 

bij elkaar om te bidden, om daarna met 

hernieuwde bezieling de laatste voorberei-

dingen te treffen. Per slot van rekening heb-

ben álle medewerkers een aandeel in het 

welslagen van de dienst, voor de mensen en 

voor de Heer. 

Ook is de Nieuwe Bijbelvertaling, NBV21, 

ingevoerd. 

We kijken ook vooruit naar de periode ‘na 

corona’. Zo hebben we het diaconaal team 

opdracht gegeven om na te denken over 

hoe we het Avondmaal willen invullen als 

er geen restricties meer zijn. Ze zijn al met 

een voorstel gekomen; dit gaan we nu in de 

gehele kerkenraad bespreken. Binnenkort 

beginnen we ook met een traject waarin we 

ons bezinnen over de invulling van de dienst 

waarin we de overledenen gedenken. 

Ook vanuit de Protestantse Gemeente 

Amersfoort (PGA), waarvan wij een wijkge-

meente zijn, komen de nodige opdrachten. 

De PGA is bijvoorbeeld bezig de kerkacti-

viteiten persoonlijk veiliger te maken voor 

iedereen. Zo moet elke wijkgemeente eigen 

vertrouwenspersonen hebben, die er ook 

komen op PGA-niveau. Gelukkig hebben 

wij al twee goede vertrouwenspersonen, 

Rita Buijs en Corry Nap (zie de website voor 

Herfstwandeling in de Gelderse Vallei 

Op zaterdag 20 november maakten we 

met twaalf wandelaars van De Hoeksteen 

en De Bron een prachtige en afwisselende 

herfstwandeling rond Renswoude. Na koffie 

met appelgebak liepen we over een dik 

bladerdek tussen de bomen, sopten door 

een drassig heidegebied en genoten van het 

uitzicht vanaf de hoger gelegen kade op de 

omliggende weilanden. Water was de rode 

draad in deze wandeling. Zo liepen we langs 

vennetjes, het grand canal en de vijver van 

Kasteel Renswoude, de Lunterse Beek, de 

Munnikebeek, de Nederwoudse Beek en de 

overblijfselen van de Grebbelinie (een wa-

terlinie).  (Foto 1: foto van de wandelgroep).

Een buitenkans was dat de deur van de 

monumentale Koepelkerk in Renswoude 

op een kier stond. We mochten binnen een 

kijkje nemen. De koster vertelde over de 

historie van het gebouw (Foto 2: interieur 

van kerk Renswoude), dat kasteelheer Johan 

van Reede rond 1640 had laten bouwen. 

Vandaar dat de hoofdingang zich bevindt 

aan de achterzijde: de kant van het kasteel. 

Daar leiden nog steeds drie parallel aan 

elkaar lopende wegen naar de kerk: de mid-

delste en grootste was voor de kasteelheer 

en zijn familie, de linker voor hun personeel 

en de rechter voor het gepeupel uit het dorp. 

Geweldig om dit bijzondere gebouw van 

binnen te kunnen bewonderen en ondertus-

sen even uit te rusten in de kerkbanken… 

Elke wandelaar beleefde weer andere 

dingen aan deze dag. Voor de één was de 

busreis een openbaring (wat kun je ver 

reizen voor dat geld!), de bomenman was 

blij met de bosachtige omgeving, een ander 

genoot juist van het weidse uitzicht of de 

aanstekelijke lach van een medewandelaar. 

Afgezien van de mondkapjes in de bus en de 

QR-check in het restaurant leek de corona 

even wat verder weg. In een tijd waarin 

de onderlinge afstand noodgedwongen 

weer groter wordt, was het fijn om tijdens 

deze wandeling juist ook de verbinding te 

ervaren, elkaar te ontmoeten, bij te praten 

en samen te genieten van de prachtige 

omgeving en elkaars gezelschap. 

Gert van Bommel en Mieke Boonstra 

Voor wie deze route ook wil wandelen: 

https://bit.ly/3CDcXWX 
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Niet ver bij ons vandaan, aan de 

boulevard van Beiroet staat “al-manara”, 

de vuurtoren (Foto 3: vuurtoren). 

Het is een symbolische plek, waar 

je ver uitkijkt naar het westen. Veel 

Libanezen willen vandaag niets liever 

dan vertrekken, de zee over, als het kan 

naar Europa. Een jongeman uit onze 

gemeente vertelde mij dat hij hier 

iedere dag wandelt en nadenkt over een 

nieuw leven elders. Hij heeft geen werk 

en ziet geen toekomstperspectief meer 

in zijn land. 

Het beeld van de vuurtoren wordt 

ook wel gebruikt door christelijke 

instellingen. Zo ondersteunt Kerk in 

Actie het Manara Centrum waar kansarme 

jongeren huiswerkbegeleiding, psychische 

ondersteuning, en ontspanning wordt 

geboden. Als zij dat willen, kunnen ze 

via de Bijbelclub ook kennismaken met 

het evangelie. Het centrum is een echte 

lichtstraal in de levens van deze jongeren en 

hun gezinnen. 

In ons werk op de Near East School of 

Theology (Foto 4 Wilbert en Rima) gaat het 

daar ook vaak over. Hoe kunnen de kerken 

in deze tijd een “lighthouse”, een stad op 

een berg zijn? Eigenlijk staat alles in de 

theologische opleiding in dienst van dat 

doel, juist in deze tijd van armoede, conflict 

en migratie in het Midden-Oosten. Voor 

onze studenten voelt dat soms als een 

overweldigende roeping. 

In deze Kersttijd horen we de prachtige 

belofte uit Jesaja 9: “Het volk dat in 

duisternis wandelt, zal een groot licht 

zien.” Die woorden bepalen ons er bij 

dat we niet op reis hoeven naar het licht; 

dat het niet te vinden is in het oosten of 

het westen; dat het ook niet uit onszelf 

hoeft te komen; maar dat het licht van 

Christus ons leven in schijnt, waar we 

ook zijn en hoe donker het ook is. 

(Wilbert en Rima van Saane zijn 

uitgezonden door Kerk in Actie, mede 

vanuit de Hoeksteen) 

Van onze zendingswerkers Wilbert en Rima van Saane in Beiroet 

(Libanon) 

details). Wij moeten VOG’s (Verklaring Om-

trent het Gedrag) aanvragen voor mensen 

die met onze kinderen werken en voor hen 

die de financiën van de kerk beheren – en 

iemand aanstellen die dit allemaal kan 

organiseren,.omdat VOG’s slechts vier jaar 

geldig zijn. 

Het zijn vaak heel aardse dingen, en soms 

is het moeilijk om erin “het hemelse te 

betrachten”: waarom doen we dit allemaal 

eigenlijk? Gelukkig helpt onze voorzitter 

aan het begin van de vergadering met een 

opening die ons daarin weer bepaalt. Ook 

wordt er weer gewerkt aan het oprichten 

van een gebedsgroep die regelmatig voor 

ons en voor onze gemeente zal bidden. 

Want zonder gebed komen we er niet. 

Ineke van Oosten, scriba 

Bij de kerkdiensten in december 
en rondom de jaarwisseling 
Zondag 5 december is het al weer tweede 

Advent. We willen in die dienst niet alleen 

aan Advent, maar ook aan de toekomst van 

ons als gemeente aandacht geven. Vanuit 

de werkgroep “Hoeksteen Vitaal” is er weer 

een stap gezet. Daarover gaan we met elkaar 

op een creatieve manier in gesprek, om  zo 

weer een volgende stap te kunnen zetten. 

Op 12 december is het Derde Advent. 

We ontsteken dan de derde kaars van de 

Advents-kandelaar, maar ook een doopkaars 

voor Jonah Gabriël Bolt die dan gedoopt 

wordt. Zijn ouders Jaël en Diana Bolt - van 

Dijk leggen in dezelfde dienst belijdenis 

van hun geloof af. Dat wordt een feestelijke 

dienst! 

Op 19 december is ons gemeentelid Rita 

Buijs de voorganger.  

Voor kerstavond repeteren de kinderen van 

de kinderdienst al een tijdje voor hun musi-

cal. We hopen deze die avond in De Bron in 

een gezamenlijke viering uit te voeren. 

Op kerstmorgen vieren we met de hele 

gemeente Kerst, in een viering voor jong en 

oud. 

Op Tweede Kerstdag is het ook zondag en is 

er een gezamenlijke viering met De Bron.  

Dan is het later in de week Oudejaarsavond, 

die we ook samen met De Bron vieren. 

Zondag 2 januari zien we elkaar dan als 

gemeente weer voor het eerst in het nieuwe 

jaar. 

Ds. Marieke E.J. den Braber 

 

Soos 55+ 
Het is erg jammer dat we zo weinig samen 

kunnen komen, want ook de Sinterklaas-

middag op woensdag 8 december gaat he-

laas niet door. Twee weken later, 22 decem-

ber, hebben we onze kerstmiddag gepland, 

maar dat is nog met een groot vraagteken. U 

krijgt tegen die tijd een persoonlijk bericht 

of het mogelijk is. Corona is nog te heftig om 

zover vooruit te plannen. 

Hartelijke groet van Diny Pathuis,

namens het soosteam. 
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Advent
In de diensten op weg naar Kerst geeft het 

rooster verhalen uit het evangelie naar 

Lucas. Lucas is met Matteüs de evangelist 

van de verhalen. We horen over Zacharias, 

Maria, Elisabeth en Johannes de Doper. En 

uiteraard horen we het verhaal van Jezus’ 

geboorte.

Zondag 12 december vieren we de maaltijd 

van de Heer. In de begintijd van de kerk 

was dat onderdeel van een gezamenlijke 

maaltijd. De eerste diakenen werden toen 

aangesteld om hier zorg voor te dragen. We 

horen in deze dienst het bekende en altijd 

weer verrassende en ontroerende loflied van 

Maria, een heel diaconaal lied! Een van onze 

diakenen, Robert Kordes, heeft op zijn wijze 

acht jaar dit ambt vervuld, vandaag legt hij 

het neer. Het is mooi geweest!

Op zondag 19 december lezen we over de 

geboorte van Johannes de Doper uit Lucas 1: 

57 – 80. Een bijzonderheid in de dienst van 

19 december is ook dat Amnesty Interna-

tional in de Emmaüskerk aanwezig is met 

informatie over hun werk en met kaarten 

en andere dingen die u kunt kopen om hun 

werk te ondersteunen. 

Kerstavond (24 december): Vanaf 20:30 uur 

staan de deuren van de kerk open, kerstzang 

zal al te horen zijn. Om 21:00 uur begint de 

kerstnachtviering van de samenwerkende 

geloofsgemeenschappen in het Soester-

kwartier. Hosanna speelt met organist 

Frits Kramp veelal bekende kerstliederen. 

Na afloop ontmoeting met chocola en 

kerstbrood. (Dit is voorbereid vóórdat de 

coronamaatregelen zijn aangescherpt; het 

is afwachten wat ervan terechtkomt …).

25 december: Kerstmorgen, het feest van de 

geboorte van de Heer. We lezen uit Lucas en 

we zingen bekende en iets minder bekende 

kerstliederen. Naast het orgel klinken ook 

op deze morgen de trompetten die de 

vreugde van dit feest extra benadrukken. 

Kerst valt dit jaar op zaterdag en tweede 

kerstdag dus op zondag. Deze zondag 26 

december is er een gezamenlijke dienst van 

De Bron, Emmaüskerk en De Hoeksteen in 

De Bron, ook te volgen via www.debronda-

mersfoort.nl/kerkdiensten. 

Op deze zondag tussen Kerst en jaarwisse-

ling is het een dienst met nummers uit de 

Top 2000.

Bij de diensten in januari
Een nieuw jaar van onze Heer, het jaar 2022. 

De eerste dienst van dit jaar is op 2 januari, 

ds. van der Zwan gaat voor. Het wordt een 

ochtendgebed met aansluitend nieuwjaars-

ontmoeting.

Op 9 januari gaat ds. van Wakeren voor.

Op 16 januari is er mogelijk een kwartet-

dienst. Over de invulling wordt nog gedacht. 

Tegen die tijd hoort u er vast meer over. 

Op zondag 23 januari is ds. Woltinge de 

voorganger en op zondag 30 januari hoopt 

ds. Baarslag voor te gaan. Ook in het nieuwe 

jaar laten we ons weer inspireren door een 

aantal gewaardeerde gastvoorgangers, zoals 

ds. Baarslag en ds. van Amerongen. We zijn 

blij met hen en we hopen weer op inspire-

rende diensten.

Vespers
In deze Adventstijd zijn er weer vespers, elke 

zondag om 17.00 uur. Centraal staan deze 

keer de zogenaamde antifonen voor de Ad-

vent. In het Liedboek vindt u ze bij nummer 

432. Een antifoon is als het ware het refrein 

voor die zondag en voor de week die volgt. 

In de vespers van 28 november en 5 decem-

Emmaüskerk
kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 

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

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

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

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

ds. W. Verschoor, wimverschoor@kpnmail.nl

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

scriba.emmauskerkamersfoort@gmail.com

penningmeester: B. Boomsma, bouke@boukeboomsma.nl

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

Emmaüskerk Protestantse Gemeente

internet: www.emmauskerk-amersfoort.nl

Protestantse wijkgemeente
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Terugkijken op Eeuwigheidszondag

Zondag 21 november was het de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. Die zondag 

heeft in de loop van de geschiedenis een 

paar namen gekregen. Eén ervan is eeuwig-

heidszondag. In het licht van de eeuwigheid 

kijken we dan terug op wat geweest is om 

daarna met hoop voor de toekomst weer 

verder te gaan. Die hoop ligt in de geboorte 

van Christus. 

Bij het terugkijken op wat geweest is 

hebben we ook dit jaar weer de namen 

genoemd van hen die in het afgelopen 

kerkelijk jaar uit onze gemeente zijn 

overleden. We noemden daar ook de naam 

van Hans Witsenburg die op de woensdag 

daarvoor, op 17 november is overleden op de 

leeftijd van 67 jaar. Zijn vrouw Marianne, de 

kinderen en kleinkinderen en zijn schoon-

moeder mw. Teunie Knipmeijer hebben we 

genoemd in onze gebeden en hen kracht 

en de nabijheid van God gewenst in deze 

moeilijke tijd. Bij het noemen van de namen 

staken we een gedachteniskaars aan en 

daarna kon iedereen die dat wilde ook zelf 

een lichtje aansteken om een dierbare te 

gedenken. 
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ber hebt u alvast iets van de sfeer kunnen 

proeven. Op 28 november was de antifoon 

een vers uit Psalm 25 “Mijn leven til ik, God, 

naar U omhoog, op U vertrouw ik”. Een mooi 

begin om de Advent mee in te gaan. Op 

zondag 5 december was het een woord uit 

Jesaja 30,“Uw God ziet uit naar het uur dat 

Hij u in de armen sluit”. En op die zondag 

was Psalm 80 de leidende psalm.

Op 12 december is de antifoon een tekst uit 

de brief aan de Filippenzen. “Verblijd u, nu 

en altijd. De Heer is nabij”. Op die zondag 

is psalm 85 de psalm van de zondag en met 

die beide teksten als basis is de vesper voor 

die dag ingevuld.

Op 19 december is de antifoon een tekst 

uit Jesaja. “Dauw, hemel van omhoog, laat 

dalen gerechtigheid uit de wolken”. Samen 

met de psalm van die zondag, Psalm 19 

krijgt de vesper inhoud en samenhang.

In memoriam mevr. Marjolein 
de Ruyter de Wildt
Mevr. Marjolein de Ruyter de Wildt is op 

27 oktober overleden op 79-jarige leeftijd 

in haar eigen woning in de Beukhof aan 

de Noordewierweg. Zij kwam hier in 2009 

vanuit Deventer, dichter bij haar dochter 

met haar gezin. Zij heeft zich altijd zeer 

betrokken gevoeld bij de kerk, zowel bij de 

Emmaüskerk als wel bij de Westerkerk. Het 

geloof was voor haar erg belangrijk, waarbij 

de liefde voor mensen en God centraal 

stond. Zo was zij ook altijd begaan met de 

mensen aan de onderkant van de samen-

leving. Zij was een trouw en inspirerend lid 

van onze gespreksgroep “de Puntenburg-

kring”, we zullen haar missen! Wel had zij 

sinds lang te kampen met haar gezondheid. 

Ondanks dat had ze veel wilskracht en 

wist uit elk diep dal overeind te komen. In 

september was zij zó ernstig ziek dat werd 

gevreesd voor haar einde, maar ook toen 

kwam zij weer overeind en zei tegen mij aan 

de telefoon met heldere stem:” Het is mijn 

tijd nog niet..” Maar op woensdag 26 oktober 

werd ik geroepen en zag ik rust in haar ogen, 

toen zij de zegen kreeg, overgave, en is zij ’s 

nachts rustig overleden.

Het centrale thema in haar leven is en was 

Corinthe 13: “Zo ik de liefde niet had… .”

Dinsdag 2 november vond de uitvaart plaats 

in de “Lichtzaal” van Rusthof.

Wij wensen dochter Ingrid en familie, vrien-

den en bekenden veel sterkte toe!

Nynke Hellema

In memoriam mevrouw 
Niesje Verheij- Molenaar
Op 25 september vierde ze nog haar 85e 

verjaardag met heel haar familie, een 

maand later werd ze getroffen door een 

hersenbloeding, waaraan ze op 30 oktober 

is overleden. Mevrouw Verheij had een 

zware en moeilijke jeugd, ze moest veel in 

het huishouden helpen, kampte met een 

zwakke gezondheid en kreeg ook nog tbc. 

Tot zij haar Henk leerde kennen en bij hen 

thuis heel welkom was! Wat hebben ze 

samen een goede tijd gehad! Ze kregen drie 

kinderen, zoon Adrie, dochter Nicolien en 

zoon Henry, voor wie ze altijd klaar stonden, 

ondanks haar zwakke gezondheid.

Op 17 augustus 2012 overleed Henk plotse-

ling en stond Niesje er alleen voor, een hele 

schok! In buurthuis De Sleutel en in De 

Puntenburg zocht en vond ze gezelligheid 

en kon ze haar creativiteit kwijt in hand-

werken en zang. Ze deed graag mee aan 

Puntenburg-gesprekskring. Tot de laatste 

keer op 11 oktober, waar we het hadden over 

de toekomst, waarop Niesje zei: ”Tja, van mij 

hoeft het niet meer, maar toch, ik geniet nog 

steeds van mijn kinderen en kleinkinderen.” 

In de kerkdienst van 7 november jl. hebben 

we haar lievelingslied gezongen: Psalm 116 

vers 1 en 3, “God heb ik lief “en “Mijn ziel 

heeft rust gevonden bij de Heer”. Mogen 

wij haar zo gedenken. Op 12 november jl. 

heeft de afscheidsdienst in de Emmaüskerk 

plaatsgevonden en is zij naar haar laatste 

rustplaats gebracht bij haar Henk op Rust-

hof. Wij wensen haar familie en iedereen 

die van haar hield veel sterkte toe!

Nynke Hellema

Bezoek Amnesty International
Zondagochtend 19 december krijgen wij 

bezoek van Amnesty International. Zij 

zullen weer met een kraam in de kerk staan 

met mooie artikelen voor kerst, denk aan 

kerstkaarten, kaarsen etc. Na afloop kunnen 

de gemeenteleden een petitie tekenen. Het 

is al jaren een traditie dat wij in de periode 

van 10 december (dag van de mensenrech-

ten) Amnesty uitnodigen. We weten nog 

niet wat dan mogelijk is vanwege corona, 

maar dat hoort u t.z.t.

Noteer 19 december in uw agenda. Meer 

informatie volgt via de nieuwsbrief/website

Hopelijk tot dan.

Robert Kordes

Gemeenteberaad

Op 28 oktober kwamen ongeveer 30 

gemeenteleden bij elkaar om onder leiding 

van Harm Dane met elkaar in gesprek te 

gaan over het nieuwe visiedocument.

Harm Dane hield een korte inleiding die 

neerkwam op: Oude vormen gelden niet 

meer, we moeten op zoek!

Het Soesterkwartier is volop in beweging, 

een wijk met grote sociale samenhang.

Het aantal gemeenteleden bepaalt niet 

de vitaliteit, denk na over wat er allemaal 

al gedaan wordt. Zoek samenwerking en 

verbinding, vergroot het netwerk.

Daarna spraken we in groepen over:

-  Wat willen we als gemeente meegeven 

aan de wijk?

-  Is loslaten van de bekende vormen beang-

stigend of bevrijdend?

-  Hoort hierbij ook een nieuwe naam voor 

de Emmaüskerk?

Wat we besproken hebben bespreekt de 

kerkenraad en een werkgroep start met het 

concretiseren van het visiestuk en neemt de 

opmerkingen mee. Dus…: Wordt vervolgd. 

Het vertrouwen is: Durf los te laten en 

nieuwe wegen te gaan!

We sloten de avond af met het zingen van 

Lied 248: het avondlied waarin vertrouwen 

klinkt: ‘Die dan, als onze beden zwijgen, / als 

hier het daglicht onderduikt, / weer nieuwe 

zangen op doet stijgen, / ginds waar de 

nieuwe dag ontluikt.’

Jan Lamberts, scriba

23



Fonteinkerk
kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 

koster: Fahmi Icho, tel. 06-42028436, 

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

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

wimverschoor@kpnmail.nl (tel. spreekuur 

maandag, dinsdag en vrijdag 8.00-9.00 uur) 

scriba: scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl 

wijkdiaconie: NL08RABO0373710259

internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

wijkkas: NL59INGB0003814259

Protestantse wijkgemeente

Bij de diensten
Hieronder leest u de plannen voor de vierin-

gen in december en januari. Of het allemaal 

op de geplande manier door kan gaan, 

hangt af van de op dat moment geldende 

coronamaatregelen.

Zo 12 dec: Dienst van Schrift en Tafel. We 

buigen ons over de vijfde bede van het Onze 

Vader: “Vergeef ons onze schulden…”

Zo 19 dec: Onze wijkgenoot ds. Jos van Oord 

is de voorganger. 

Vrij 24 dec: Door de omstandigheden is er 

GEEN KERSTSPEL. Wel zal er een bijeen-

komst zijn voor de kinderen van KIEM en 

hun ouders.

Za 25 dec: Om 10.00 uur de Kerstmorgen-

dienst in onze kerk. Thema zal zijn: Tasten 

naar licht. Helaas weten we niet of wij deze 

Kerst wel kunnen vieren in een volle kerk 

met veel samenzang. Ondanks alles probe-

ren we er een mooie, toegankelijke viering 

met veel muziek en zang van te maken.

Zo 26 dec: We bespreken alvast het slot van 

het Onze Vader, de zogenaamde doxologie: 

“Want van U is het Koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, 

amen.” Daarmee slaan we de zesde bede 

nog even over; die komt in januari aan de 

orde.

Vrij 31 dec: We sluiten dit jaar af met een 

korte gebedsdienst, die begint om 19.30 uur. 

Za 1 jan: We houden om 11.00 uur een 

morgengebed, waarin we de Geest van God 

zullen vragen ons ook in het komende jaar 

te begeleiden en inspireren.

Zo 2 jan: We lezen Mattheüs 2:1-12, het 

verhaal waarin wijze mannen uit het Oosten 

Jezus komen opzoeken en geschenken 

brengen. Als het kan en mag, steken we ook 

weer kaarsen aan als hoopvolle tekens van 

het licht dat ons omringt.

Zo 9 jan: Onze wijkgenoot ds. Mathilde Knol 

is de voor¬ganger zijn.

Zo 16 jan: Het verhaal van de bruiloft in 

Kana staat centraal: Johannes 2:1-11. Het 

verhaal maakt veel duidelijk over de bedoe-

lingen van God. 

Zo 23 jan: We hebben een oecumenische 

viering op het rooster staan. We zijn dan 

welkom in de Bergkerk. We sluiten aan bij 

het thema voor de Week van Gebed voor 

de eenheid van de christenen: Licht in het 

duister.

Zo 30 jan: We sluiten de serie over het Onze 

Vader af door stil te staan bij de zesde bede: 

Leid ons niet in verzoeking.

Goede en gezegende vieringen toegewenst!

Wim Verschoor

Uit de kerkenraad
In oktober bespraken we de begroting, 

vergaderplanningen en het preekrooster. 

In november stond de beraadsgroep Het 

pastoraat centraal. In anderhalf jaar tijd 

is de beraadsgroep volledig van bezetting 

gewisseld. Dat bracht wat reorganisatie met 

zich mee en corona hielp daar niet bij. Toch 

wist het pastoraat in behoeften te voorzien. 

Het helder geformuleerde jaaroverzicht 

nam ons als kerkenraad in vogelvlucht mee 

langs alle aspecten van het pastoraat. De 

kerkenraad sprak dan ook haar grote waar-

dering uit voor al het mooie werk.

Tijdens het kerkenraadsweekeinde eind 

oktober, dit jaar met de titel Fonteinkerk 

vitaal, hebben we ons gebogen over de 

vraag hoe onze gemeente zich mag ontwik-

kelen de komende jaren. Gemeenteleden 

hebben ons via een enquête in februari 

en een Denktank in mei zorgen en ideeën 

aangereikt. Naar aanleiding daarvan voelt 

de kerkenraad urgentie met dit thema aan 

de slag te gaan. Enkele voorbeelden: het 

beleidsplan vraagt om een vervolg, er zijn 

zorgen over verminderde deelname aan 

kerkdienst en financiële bijdrage, voelen 

jongeren voldoende ruimte om te komen en 

initiatieven te nemen en het emeritaat van 

onze wijkpredikant nadert. Ondanks deze 

zorgen wil de kerkenraad niet vanuit krimp 

of kramp de toekomst verkennen, maar 

vanuit geloof en vertrouwen. We willen 

aansluiten bij de visie van de PKN: "Van U is 

de toekomst". 

Geholpen door een externe gespreksleider 

hebben we geoefend onze verlangens 

aangaande onze geloofsgemeenschap met 

elkaar te delen. Dat is verrijkend en geeft 

over en weer begrip voor elkaar en zicht op 

de richting waarin we als Fonteinkerk willen 

groeien. Het gaat ons ook helpen om uitein-

delijk drempels te slechten en in praktische 

zin nieuwe wegen in te slaan. In het voorjaar 

willen we met u als gemeente hierover in 

gesprek en daar kijken we naar uit!

Koos Koolstra, voorzitter en 

Rik Vroege, scriba

scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Muziek&Ontmoeting
Festival of Lessons and Carols: 

Fons gaat naar Latijns-Amerika! 

Op 19 december om 12.00 is er voor de 

zevende keer een kerstconcert van Fons. Dit 

jaar laten we horen dat niet alleen die lui 

in Engeland het patent hebben op mooie 

kerstmuziek; ook in Latijns-Amerika kunnen 

ze er wat van! Naast Fons zal Henk Veldman 

achter de toetsen plaatsnemen. Hij speelt 

samen met een andere muzikale groot-

heid, te weten Robbert Vermeulen die op de 

barokgitaar speelt. Voor dit concert hebben 

we ook de hulp ingeroepen van een aantal 

tieners uit de Fonteinkerk. Zij zullen instru-

menten bespelen en gedichten voordragen.

Geen Festival zoals u gewend bent, maar 

door deze bundeling van krachten mis-

schien wel feestelijker dan ooit! En natuur-

lijk is er na afloop ruimte voor ontmoeten en 

napraten onder het genot van een bijpas-

send hapje en drankje. U bent van harte 

welkom!

Het concert begint om 12.00 uur; toegang 

is gratis en na afloop is er de mogelijkheid 

voor een vrijwillige bijdrage.

Aangezien dit kerstconcert een evenement 

is, vragen we bij binnenkomst om uw

coronavaccinatie- of testbewijs.

Stiltemomenten in december
Op 10 en 17 december is er van 19.00 tot 

21.00 uur een stiltemoment in de kerk. Een 

gelegenheid voor een moment van bezin-

ning in een stille kerkzaal, een kaarsje of 

een voorbede. Er is koffie/thee in Huis van 

Zuid en ook ruimte voor een gesprek. Wees 

welkom!

Tieners Op Zondag 
� 19 december: ToZ goes Latin

� 9 januari 2022: Wie is God?

� 22 januari 2022: ToZ Surprise

� 13 februari 2022: Vasten maar dan anders
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KIEM in de hemel (en) op aarde

In de Adventstijd hebben we het met de kinderen over engelen. Wanneer komen engelen in de Bijbel voor? Wat doen ze dan? Zijn er 

nu nog engelen? Kunnen we zelf engelen zijn? Dit engelenproject bereidt voor op het KIEM-kerstfeest dat we op 24 december zullen 

vieren. Net als vorig jaar houden we dit klein. Het wordt geen musical, geen viering, maar een KIEM XL, waar ook ouders welkom zijn. 

Hopelijk hoeft het dit jaar niet online en kunnen we bij elkaar komen in het Huis van Zuid.

Na de kerstvakantie is er weer KIEM op 16, 23 en 30 januari. We sluiten aan bij de prekenserie van ds. Wim over het Onze Vader - die in 

de hemelen zijt. We gaan dieper in op de woorden van dit gebed en zullen het ook samen uitbeelden, zónder woorden.

Expositie René van Tol in de Fonteinkerk

Kunstenaar René van Tol uit Edam exposeert 

in de Fonteinkerk tot 21 februari. Van Tol is 

geboren in 1958 te Amsterdam en studeerde 

kunstgeschiedenis, vrije grafiek en schilderen. 

Vanaf 1984 tot 2021 werkte hij als beeldend 

kunstenaar te Amsterdam. De expositie in 

de Fonteinkerk toont zijn schilderijenserie 

Annunciaties. Deze serie doeken behandelt 

de aankondiging van de geboorte van Christus 

door de aartsengel Gabriël aan Maria, een 

thema dat al duizenden keren is verbeeld 

maar nog steeds springlevend is. Van Tol vindt 

daar een hedendaagse uitdrukkingsvorm voor. 

De tentoonstelling valt in de Adventtijd, de 

voorbereiding op het Kerstfeest, de geboorte van 

Christus, en sluit dan ook aan bij deze feestelijke 

tijd van verwachting. Wees welkom om deze 

expositie te komen bewonderen!
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Nieuwe Kerk
kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 verhuur: Marijke Buis, 

tel. 4614857, beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

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

dominee@nieuwekerkamersfoort.nl, tel. 7370010

scriba: Jelly Posthumus, Edisonstraat 24, 3817 VN Amersfoort

tel. 06-52601151, scriba@nieuwekerkamersfoort.nl 

Wilt u pastorale zaken (m.b.t uzelf en/of anderen), 

waarvoor u nadere aandacht wilt hebben, zelf ook 

doorgeven via de coördinator pastoraat en/of de ouderlingen

pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl

penningmeester: NL94 FVLB 0226 1187 11 t.n.v. 

Diaconie Nieuwe Kerk PGA 

kopij wijkberichten: drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl

internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Protestantse wijkgemeente
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Bij de diensten
Op de tweede en derde zondag van Advent 

zijn wij als gemeente - in de kerk én thuis - 

getuige van concrete handelingen die Gods 

liefde en zorg voor mensen uitdrukken. Wij 

zien op zondag 5 december uit naar de doop 

van 4 kinderen uit de gemeente. Iemand zei 

eens: dopen is knopen. Door de doop wordt 

het kind, of de volwassene uiteraard, vast-

geknoopt aan God de Vader, God de Zoon 

en God de Heilige Geest. Ik vond dat raak 

getypeerd. Op zondag 12 december hopen 

wij avondmaal te vieren. Om in het beeld 

van de bovengenoemde uitspraak te blijven 

zou je deze viering kunnen omschrijven als 

een van de middelen waardoor de band 

tussen God en ons weer wordt verstevigd. In 

twee weken tijd vieren wij als gemeente de 

twee sacramenten, die de Protestantse tra-

ditie rijk is. Een middeleeuwer vroeg eens: 

“waarom heeft God sacramenten ingesteld? 

Wat voegen die toe aan het Woord dat de 

Geest in ons hart spreekt?” De nederigheid 

werd als een van de redenen genoemd. 

Wij reiken uit naar iets dat in wezen onder 

ons staat, naar iets stoffelijks. Brood, wijn 

en water helpen ons nederig te worden. Je 

ontvangt het uit genade en hoeft er niets 

voor te presteren. Een ideale manier om toe 

te leven naar de geboorte van Jezus Christus, 

die als kind in de voerbak heeft gelegen. 

Dat doet mij denken aan een fragment van 

een preek van Augustinus over Mattheüs 

11:28-30:

Hij was in het begin. Kan het verhevener?

Het Woord is vlees geworden. Kan het nederiger?

Hij heerst over de wereld. Kan het verhevener?

Hij hangt aan een kruis. Kan het nederiger?

Als Hij zoiets voor jou heeft gedaan, mens, 

hoe durf je je dan nog te verheffen?

Hoe durf je je dan nog op te blazen?

Arrogant, dat is wat je bent.

God is nederig en dan durf jij nog trots te zijn?

De adventstijd loopt uit op de kerstdagen, 

waarop we (helaas nog steeds ingetogen 

of thuis) meezingen in de lofzang over de 

geboorte van de Redder van de wereld. Wij 

beginnen daarmee op kerstavond vrijdag 

24 december om 22.00 uur in een sfeervol 

verlichte kerk en we gaan daarmee door op 

kerstmorgen zaterdag 25 december en op 

zondag 26 december. 

Op oudejaarsdag 31 december om 19.00 

uur sluiten wij het jaar 2021 af ‘voor het aan-

gezicht van God’. Wij doen dat in een kort 

moment van Woord, gezang en gebed.

FOCUS 2.0 IN DE NIEUWE KERK

In 2019 zijn we als Nieuwe Kerk gestart met het IZB-Focus-

traject. Het doel van het traject is om ons te helpen bij het 

invulling geven aan onze wens: een geloofsgemeenschap ge-

richt op de hartelijke relatie met Jezus Christus, met elkaar 

en met onze omgeving. 

Het Focustraject is ten eerste gericht op het versterken van 

ons geloof en onze relatie met Jezus Christus door met elkaar 

in gesprek te gaan. Om van daaruit, in onze relatie met de 

mensen om ons heen, invulling te geven aan ons geloof in 

woord en daad. 

Na een mooi begin is met corona ook het Focustraject een 

moeilijke periode ingegaan. Enkele gemeentekringen bleven 

online doorgaan, maar een aantal kringen is gestopt. We 

hoopten en dachten we dat de maatregelen tijdelijk zouden 

zijn en we na korte 

tijd de draad wel weer 

op konden pakken, 

maar nu we anderhalf jaar verder zijn is het ongemak en de 

onzekerheid er nog steeds. 

Waar dat eerst een reden was om te stoppen, is dat nu juist 

de reden om het Focustraject weer op te pakken. Zeker in 

deze tijd is het belangrijk om elkaar als gemeenteleden te 

bemoedigen en met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. 

Om samen ons geloof te voeden en van daaruit te leven, voor 

onszelf en de mensen om ons heen. 

We hopen begin 2022 het Focustraject te vervolgen met Focus 

2.0. Dat doen we o.a. aan de hand van themadiensten (de 

eerste is op 16 januari 2022), gemeentekringen en diaconale 

activiteiten. Hierbij hebben we ook aandacht voor jongeren en 

mensen die minder mobiel zijn. We onderzoeken of we meer 

wijkgerichte activiteiten/kringen kunnen opzetten. Daarbij is 

ds. Klaas van Meijeren vanuit de IZB onze trajectbegeleider. 

We zijn nog volop in de voorbereiding van alle activiteiten, 

maar in ieder geval willen we iedereen alvast uitnodigen om 

mee te gaan doen. Zet alvast zondag 16 januari en dinsdag 18 

januari (toerustingsavond) in de agenda! 

Een hartelijke groet namens het Focus team: Margit Blom, 

Gerard Kansen, Peter Liebeton, Henrike van Marle, Klaas van 

Meijeren en Bob Timmer.  
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Op de eerste zondag van het nieuwe 

jaar, zondag 2 januari, hopen wij dat de 

uitgestelde belijdenisdienst van twee jonge 

Nieuwekerkers eindelijk kan doorgaan. Wat 

een prachtig moment om getuigend van het 

goede nieuws van Jezus Christus een nieuw 

jaar in te gaan. 

Op zondag 16 januari maken wij een door-

start met Focus 2.0. Na een pauzeperiode 

vervolgen wij dit gemeente traject met blok 

4. Dit blok heeft als thema ‘de gemeente van 

Jezus’ (zie verderop). Wij lezen in die dienst 

uit Efeze 4, een gedeelte dat spreek over de 

eenheid van de gemeente. Dit thema past 

heel mooi bij het moment waarop we met 

grote dankbaarheid afscheid nemen van 

enkele ambtsdragers die hun inzet de afge-

lopen jaren hebben gegeven. Wat zijn we 

ook dankbaar voor de nieuwe ambtsdragers 

die bereid zijn een taak op zich te nemen. 

Juist daardoor kunnen de aftredende ker-

kenraadsleden met vertrouwen hun taak en 

verantwoordelijkheid loslaten.    

Zondag 23 januari is er, traditiegetrouw, 

naast de dienst in de Nieuwe kerk ook 

een oecumenische viering in de Bergkerk. 

Deze gezamenlijke dienst gaat uit van de 

Ansfridus parochie, Bergkerk, Fonteinkerk 

en Nieuwe kerk. In de viering sluiten wij de 

internationale gebedsweek voor de eenheid 

af. Voor het weekend van 22/23 januari zijn 

er vergevorderde plannen om een ‘gebeds-

marathon’ te organiseren. Meer informatie 

volgt later via de kerkbrief en Chrchapp. 

Geboren
Liefdevol en genadig is de Heer.

Hij blijft genadig en groot is zijn trouw.

Met deze beloftevolle woorden maken Jan 

en Miranda van Delden dankbaar en blij de 

geboorte van hun dochter Charlotte 

Margrita bekend. Charlotte is op 3 novem-

ber geboren en is het zusje van Bram en 

Florine. Wij spreken de wens uit dat 

Charlotte vreugdevol zal opgroeien en zich 

omringd mag weten door de liefdevolle zorg 

van God, haar hemelse vader. 

Ds. Gerard Kansen

Giften
De diaconie heeft een anonieme gift van 

€ 50,- euro ontvangen.

Elke donderdagochtend om half tien staat 

een team van dames klaar om de gasten 

van die morgen te ontvangen met een kop 

koffie of thee. Het team bestaat uit Carla 

Posthouwer, Ilse van den Burg, Marianne 

Latuheru en Henny Voetee. U ziet ze op 

de foto. Ook Marijke Buijs is altijd van de 

partij om te helpen. Gemeenteleden maar 

ook buurtbewoners zijn van harte welkom 

voor een kop koffie met aandacht. 

Carla Posthouwer vertelt: ‘Na de toch 

wel heftige coronatijd, was het een mooi 

moment toen deze activiteit eind juni 

dit jaar weer kon beginnen. De eerste 

keren nog wel op afstand (wat moeilijk 

is, bijvoorbeeld als je slechthorend bent) 

maar in de loop van de zomer werd alles 

wat normaler en kon er weer spontaan 

gehandwerkt worden. Er wordt gebreid, 

gehaakt en er worden kaarten gemaakt. 

Maar het allerbelangrijkste: samen gezel-

lig praten. Daarbij komt er bij de koffie 

vaak een extra traktatie, want iedereen 

die jarig is geweest, komt er niet onderuit: 

dan wordt er echt iets lekkers verwacht.’

De oorsprong van de bijeenkomsten ligt in 

de Ontmoetingskerk. Daar startte in 1983 

al een groep mensen met de ‘creatieve 

morgen’. De leidster was destijds Rinie 

Blokland en ook Alie van den Ham was al 

enthousiast lid. Er waren toen wel rond de 

40 leden. 

Toen de Ontmoetingskerk gesloten werd, 

is de ‘creatieve morgen’ doorgegaan in de 

Nieuwe Kerk. Er deden toen ook heren 

mee, die vol overgave hout bewerkten 

en beschilderden. Na 25 jaar is deze club 

helaas opgeheven.

Korte tijd later hebben Fieke Röst en 

Liesbeth van der Hoek de club weer nieuw 

leven in geblazen onder de naam Ont-

moetingsmorgen. Met dus een symboli-

sche verwijzing naar de oorsprong van de 

bijeenkomst. De Ontmoetingsmorgen sloeg 

aan en is tot heden een succes. De dames 

(want heren komen er niet meer) zijn weer 

trouw aanwezig en handwerken dat het een 

lieve lust is. Ze hopen van harte dat de 

Kerstmarkt in de Nieuwe Kerk weer door 

kan gaan zodat de gemaakt shawls, mut-

sen, dekentjes en kaarten weer verkocht 

kunnen worden. Sowieso hoopt iedereen 

dat de Ontmoetingsmorgen nog jaren 

blijft bestaan! 

Ontmoetingsmorgen
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St. Joriskerk
kerk: Hof 1 predikant: ds. W.J. Dekker, 033-4637713,

wj-dekker@kpnmail.nl scriba: T. Meerkerk, 

06-33416868, scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Roos van Dekemastraat 50, 3813 MV 

beheerder: Aalt Petersen, 06-51933828 

beheerder@verhuurjoriskerk.nl

verhuur: via Annet van Goor, 033-4611275,

info@verhuurjoriskerk.nl, www.verhuurjoriskerk.nl

wijkkas: NL47 INGB 0003 6862 41 t.n.v. 

Hervormde wijkgemeente St. Joriskerk

kopij drieluik: coradoek@hotmail.com 

bezorging drieluik: tel. 4724037 

wijkgebouw Filalethes: Havik 29, beheerder@fi lalethes.nl

internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
We zijn heel benieuwd of het ook in de 

komende weken mogelijk zal zijn om op 

zondag samen te komen. Wij kijken uit naar 

een Kerstfeest dat anders zal zijn dan vorig 

jaar! Weer een Kerstnachtdienst en op 1e 

kerstdagochtend samen in de Joris en niet 

te vergeten weer echt een kerstfeest met de 

jeugd op 2e kerstdagmorgen. 

Op weg naar Kerst zijn er eerst de vier 

Adventsweken. Weken van verstilling en 

inkeer, van hoop en wachten op God. Mis-

schien is dat het wel waar het vooral op aan 

komt in deze onrustige en onzekere tijden. 

Zondag 5 december begroeten we een 

tweetal gastvoorgangers. De zondag 

daarop, 12 december, is de morgendienst 

een doopdienst. Vier kleine kinderen van 

de wijkgemeente zullen worden gedoopt. 

In het evangelie van Advent gaat het nogal 

eens over kinderen die geboren worden. 

Het ligt voor de hand een fragment ervan te 

lezen die morgen: een gedeelte van Lukas 1. 

Ook in de avonddienst van zondag 19 

december hoop ikzelf voor te gaan. Ik over-

weeg om die avond onze bezinning op de 

Tien geboden te vervolgen. We buigen ons 

dan over het 5e gebod. Dit gebod heeft alles 

te maken met respect. In tijden van veel 

onvrede en verzet lijkt me dat een beteke-

nisvol en ook spannend Bijbelwoord. 

De avond voor Kerst, 24 december, is er 

in de St. Joriskerk een Kerstnachtdienst 

waarin collega Albert Balk (Vrijgemaakte 

Kerk Amersfoort-Noord) en ikzelf hopen 

voor te gaan. Zoals gezegd. Als het niet door 

kan gaan dan zal er mogelijk een online 

uitzending zijn.

Eerste Kerstdagmorgen komen we bijeen 

om de geboorte van Jezus te gedenken en 

te vieren. Het verhaal is overbekend. Kan 

het ons nog verrassen? En of. Zo ervaar ik 

dat zelf wel. Wanneer je het Kerstevangelie 

aandachtig leest, is er altijd weer iets anders 

wat oplicht, verrast en te denken geeft.We 

lezen die morgen Lukas 2. Tweede kerstdag-

morgen vindt het kerstfeest met en door de 

jeugd plaats.

De vrijdag en zaterdag daarop vieren we 

Oud en Nieuw. We komen ook die dagen 

samen. Dichtbij God sluiten we het jaar af 

en beginnen het nieuwe jaar. We vertrou-

wen ons toe aan Hem die ons draagt in Zijn 

ontferming. 

Geboren
De voorbije weken ontving ik kort achter el-

kaar een aantal geboortekaartjes. Het eerste 

was van Danny en Willemieke Gouwentak. 

Zij berichtten dat op 19 oktober hun zoon 

Davi is geboren. Ze gaven hem de namen 

Davi Joas Dirk. Jesse is zijn grote broer.

De dag daarna, woensdag 20 oktober, 

werd Renske geboren, dochter van Hilbert 

en Hermi Hunink. Haar doopnamen zijn 

Renske Mara Elizabeth. Het derde kaartje 

was van Jaïr en Anne Grünbauer. Ook zij 

ontvingen een gezonde dochter; zij heet 

Lotte en kreeg de doopnamen Catharine 

Charlotte. Lotte is 1 november geboren. Ze 

is het zusje van Féline en Ruben. De eerste 

dagen van haar leven waren onverwachts 

spannend. Een opname op de IC van het 
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Diaconale zaterdag 

Raamtekenen: kinderen buiten en demen-

terende ouderen binnen aan de andere 

kant van het raam, samen een uurtje plezier 

maken met tekeningen en woorden op de 

ramen! Of pannenkoeken bakken in een 

verzorgingshuis en deze lekkernij bezorgen 

bij de bewoners. Maar ook schoonmaken 

en het schilderen van een woonkamer en 

keuken van een stadsbewoner en wandelen 

en spelletjes doen met mensen met niet 

aangeboren hersenletsel. Ja, er werd van al-

les gedaan op de diaconale zaterdag van de 

Joriskerk, op 6 november jl. Door tientallen. 

Deze dag is een mooi voorbeeld van samen-

werking tussen een diaconie en Stichting 

Present: de diaconie werft de deelnemers 

terwijl Stichting Present de klussen regelt. 

Zo kon iedereen met de inzet van zijn of 

haar gaven onze Heere Jezus danken voor 

alles wat Hij voor ons doet, want Hij zei im-

mers zelf: '(...) want alles wat U voor een van 

de geringste van mijn broeders of zusters 

gedaan hebt, dat hebt u voor Mij gedaan!'.
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Gemeenteavond 

Al vóór de zomer blokten we de datum 

in onze agenda: 27 oktober gemeente-

avond. De coronapandemie leek op haar 

retour. Zouden we weer echt kunnen 

samenkomen en ook kunnen zingen? 

Dan gaan we dat doen, dankbaar! En zo 

gebeurde. Met velen waren we die avond 

samen in een sfeervol verlichte Joris. Het 

was een mooie dwarsdoorsnee van de 

Joris dat die avond bijeen was: jong en 

ouder, overal vandaan. We zeiden dat we 

niet zomaar de draad wilden oppakken 

nu dat weer kon. Want was er niet heel 

veel gebeurd de voorbije anderhalf jaar? 

We gingen in kleine groepen uiteen en 

vroegen het elkaar: hoe is het met je? 

Wat heeft de coronatijd jou gedaan? En 

ben je misschien ook anders naar de kerk 

en de eigen wijkgemeente gaan kijken? 

Het was heel mooi om te merken hoe 

betrokken er in de groepen gesproken 

werd. We markeerden het begin, het 

einde en ook het samen koffiedrinken 

door met elkaar te zingen. We gaven 

stem aan onze lof en dank aan Hem die 

ons ook deze anderhalf jaar nabij was en 

hielp. Waar wij zochten naar woorden 

van hoop en houvast reikte Hij ze ons 

steeds weer aan. De kerkdiensten gingen 

door, hoe anders en kleinschalig ook. 

Dit alles neemt niet weg dat het soms 

ook kraakte in onze eigen beleving. Die 

band met de gemeente. Dat omzien naar 

elkaar. Ons eigen geloof bleek soms ook 

maar klein, heel kwetsbaar, voelde als 

leeg. Ook dat deelden we. 

Het deel na de break was van een heel 

andere orde. We deelden plannen voor 

het kinder- en jeugdwerk. Al een tijdje 

buigt een groepje gemeenteleden zich over 

een kindermoment in elke morgendienst 

en over basiscatechese voor de kinderen 

van groep 7 en 8. Het verlangen is om de 

betrokkenheid van kinderen bij de kerk-

dienst te versterken. We blikten ook terug 

op de uitkomst van de Focus-evaluatie. Hoe 

corona een lelijke spelbreker was, maar 

dat niettemin er het verlangen is om aan 

de bezinning een vervolg te geven waarbij 

een belangrijke plek lijkt weggelegd voor 

de wijkkringen. Toen we na al het delen 

van ideeën plenair het gesprek met elkaar 

zochten bleek hoezeer de jeugd ons aan 

het hart gaat. Een gedeeld verlangen was 

er om een wijkgemeente te zijn waarin 

zij zich ècht gezien en gekend weten. En 

begint dat niet bij luisteren naar henzelf? 

Want als voor één groep de coronatijd taai 

is geweest dan wel voor hen. 

We zongen het prachtige lied ‘In Christus 

is noch west noch oost’. Na het bekende 

“hapje en drankje” fietsten we door een in-

middels stille stad. In gedachten. Gewoon 

dankbaar. Wat toch is het geheim van 

kerk zijn? Niet dat wij ons druk maken, 

Maar dat we vooral heel veel van Hemzelf 

blijven verwachten. 

Wilhelminakinderziekenhuis volgde. Door 

snel ingrijpen keerde alles ten goede. We 

zijn de Heere God er heel dankbaar voor. 

We feliciteren de ouders met de geboorte 

van hun kinderen. We wensen ze geloof en 

wijsheid om hun kinderen voor te gaan in 

een leven met en voor God. 

In memoriam
In de morgendienst van zondag 21 no-

vember, eeuwigheidszondag, herdachten 

we de gemeenteleden die afgelopen jaar 

stierven. We noemden voor God en elkaar 

hun namen en waren een moment stil. 

Aansluitend zongen we Psalm 90:1 (nieuw 

berijmd). In dankbare herinnering schrijven 

we hun namen:

Johan Christiaan van Leijden, overleden op 13 

november 2020 in de leeftijd van 91 jaar.

Bastiana Maria de Kruijf-van den Brink, in 

Christus ontslapen, 2 maart, in de leeftijd 

van 86 jaar. 

Daniël Catharinus van Amerongen, op 22 

april gestorven op de hoge leeftijd van 100 

jaar.

Jacoba Huijgens, op 22 mei heengegaan in 

de leeftijd van 83 jaar.

Maria Jansen-Goedknegt, op zondag 30 mei 

overleden in de leeftijd van 84 jaar.

Verkiezing ambtsdragers
We zijn blij en dankbaar dat Dietrich van 

Gorsel, Rien van Egdom, Wim Westeneng, 

Artse Spaan en Gerben Bosma hun verkie-

zing tot ouderling-kerkrentmeester, diaken, 

jeugdouderling en ouderling voor het 

pastoraat hebben aanvaard. Hiermee zal de 

kerkenraad straks weer voltallig zijn. We he-

ten ze welkom in de kring van de kerkenraad 

en wensen ze toe dat ze straks met vreugde 

en zegen hun ambtelijke werk mogen doen 

in de dienst van God en Zijn kerk. 

Studiekring
Woensdag 15 december vervolgen we de 

lezing van het boek “Zorg voor de Ziel”. We 

buigen ons over hoofdstuk 7: de spirituali-

teit van het woord. Plaats: Filalethes. Tijd: 

20.00-21.45 uur. Welkom! 

Ten slotte
We kijken uit naar het komende Kerstfeest. 

In het duister van de tijden doet God het 

licht aan, doet Hij Zijn licht opgaan over 

ons en de wereld waarin we leven. Ik wens 

u en jullie allen heel goede en gezegende 

Kerstdagen en een hoopvol nieuw jaar. 

Een hartelijke groet, 

W.J. Dekker
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84

(ingang Randenbroekerweg) 

pastor: L.C. Houweling, leo.houweling@beweging3.nl

tijdelijke scriba pastorale commissie: Jacqueline Diekema 

Jacqueline.Diekema@kpnmail.nl

penningmeester: Paul Poort, pgpoort@ziggo.nl

NL29 INGB 0003 2581 16 

t.n.v. Kapelfonds Nijenstede

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
PP kerk: Johanneskerk, Westsingel 30 

beheer: Jan R. Nienhuis, jan.r.nienhuis@gmail.com,

033-4755938 predikant: mw.ds. A. Liebich, tel. 2583613, 

a.liebich@kpnplanet.nl 

secretaris: Laura van Rossum du Chattel,

secretaris@johanneskerk.nl

penningmeester: NL44 ABNA 0432 4326 55 

t.n.v. Kerkvoogdij Johanneskerk, Amersfoort

internet: www.johanneskerk.nl
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En even staat de tijd stil
Wanneer een kind geboren is bestaat er 

even helemaal niets anders op de wereld. 

Dat is de normaalste zaak van de wereld 

voor zoogdieren zoals wij, zo zijn wij 

gebouwd. De intimiteit van zo’n oermoment 

ligt aan het begin van ieder leven. Ook dat 

van jou en van mij. Die intimiteit is in het 

kerstverhaal te lezen in de zin ‘ze wikkelde 

hem in doeken’ – of in welke vertaling ook. 

Dit moment kun je voor je zien. De heilige 

familie vind ik dan ook het mooist in haar 

eenvoud. Geen diadeem en purperen 

mantel, maar een stal, verwondering, 

nabijheid en stilte.  

Intimiteit is wanneer alles samenvalt, 

en heeft een fysieke en een geestelijke 

component. Elkaars vel voelen, maar ook 

elkaar toelaten in je eigen ruimte, aanvoelen 

en ontvangen. En helaas moeten we weer 

over kerstmis en corona schrijven. We weten 

nog niet hoe we nu weer kerstmis zullen 

vieren; de intimiteit bij elkaar is nog steeds 

problematisch, en de intimiteit van je eigen 

vier muren blijft belangrijk. Dan moet je 

eigen huis in ieder geval een goede plek 

zijn. We voelen weer hoe belangrijk het 

is elkaar toe te laten en warmte te geven. 

Intimiteit kun je elkaar geven in de liturgie, 

vooral wanneer kwetsbaarheid tastbaar 

wordt in de stilte en in gebed. En met het 

kerstverhaal weet ik: God is daar ook in 

gulle kwetsbaarheid, royaal en behoeftig 

als mensen zijn. Laat de tijd dan stilstaan, 

voor even. 

Van de geestelijke verzorging
Bidden, een manier van leven

voor wie levend in de wereld

weten dat er meer moet zijn.

Bidden is te durven kijken

naar de nood en naar het lijden

in de ander, in onszelf.

Biddend zoeken naar de wegen

om verdriet en pijn te helen,

te verjagen als dat kan.

Bidden is je steeds verbinden

met de schoonheid in de schepping

die ook in mensen bloeit.

Bidden is een zeker weten

dat de aarde en de hemel 

met elkaar verbonden zijn.

Marijke de Bruijne

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

dinsdag 18 januari 2022

van 10.30 uur tot 11.30 uur in de Kapel.

Wij gedenken
Op 24 oktober 2021 overleed dhr. L. Pels

(geboren op 2 juli 1926).

Op 28 oktober 2021 overleed 

dhr. H.P. van der Hucht

(geboren op 31 maart 1925).

Op 29 oktober 2021 overleed 

dhr. J. de Ridder

(geboren op 14 juni 1942).

Op 8 november 2021 overleed 

mw. A.P. Boumeester-van Wagtendonk

(geboren op 11 november 1931).

Op 9 november 2021 overleed 

mw. R. Busscher-Snijder

(geboren op 14 december 1931).

Op 9 november 2021 overleed 

mw. M.S. Houtveen-de Zoeten

(geboren op 9 augustus 1929).

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 fijne en gezegende Advents- 

en Kerstdagen en

alle goeds en zegen, waar dan ook!

Vriendelijke groeten van Leo Houweling
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Protestantse Gemeente Amersfoort

Samenwerken: kunst en noodzaak
Als het om samenwerken gaat, is er in de Protestantse Gemeente 

Amersfoort (PGA) het nodige te beleven. En gelukkig ook 

veel goeds. In de vergadering van de algemene kerkenraad 

op dinsdag 16 november 2021 kwam dat op verschillende 

manieren in beeld. Jammer genoeg moet ik er ook bij zeggen ‘op 

beeldscherm’, want we vergaderden noodgedwongen toch weer 

digitaal. In oktober was de maandelijkse vergadering een keer 

vervallen: we zagen elkaar (en vele anderen) toen echter wel 

in een ambtsdragersvergadering. Een van de thema’s die daar 

uitvoerig aan de orde kwam was (u raadt het al): samenwerking 

tussen de wijken. Je hoeft geen helderziende te zijn om te 

beseffen dat het in de komende jaren nog meer nodig zal zijn 

om samen de uitdagingen onder ogen te zien. 

Samenwerken
De PGA streeft ernaar om alle bestaande kerkgebouwen als 

‘vierplekken’ zo lang mogelijk in gebruik te houden: dat zijn 

immers de plaatsen waar mensen zich thuis weten. Het is 

echter ook duidelijk dat daarvoor veel creativiteit nodig is. Het 

mooiste voorbeeld tot nu toe is dat van de Emmaüskerk. Sinds 

een aantal jaren vormt deze wijkgemeente samen met De Bron, 

De Hoeksteen en de Fonteinkerk het zogenaamde ‘kwartet’. Vier 

jaar geleden namen de predikanten van dit kwartet samen de 

verantwoordelijkheid voor het pastorale werk in de Emmaüskerk 

op zich. In de algemene kerkenraad werd nu een eerste stap 

gezet in de evaluatie van deze samenwerking, en er klonken heel 

positieve geluiden, vooral waar het gaat om de relatie binnen 

het predikantenteam. Maar makkelijk is het zeker niet altijd: 

het is zelfs een hele kunst. De totstandbrenging van het Hart 

van Soesterkwartier (waarmee het kerkgebouw weer toekomst 

heeft!) heeft bijvoorbeeld veel energie gekost.  De bedoeling 

is dat tegen juni 2022 duidelijk is hoe deze samenwerking 

verder vorm kan krijgen. Op korte termijn gaat de algemene 

kerkenraad daarover in gesprek met de wijkkerkenraad.

Intussen tekent zich trouwens binnen de PGA voorzichtig een 

tweede kwartet van wijkgemeenten af. In een hartelijke en 

bemoedigende brief van onze classispredikant, ds. Trinette 

Verhoeven, maakte ook zij samenwerking tot haar eerste 

aandachtspunt. 

Johanneskerk Soest
Een heel andere vorm van samenwerking betreft de komende 

fusie met de Johanneskerk in Soest. Deze wijkgemeente, met 

een Gereformeerde Bondskarakter, is te klein geworden om 

zelfstandig door te gaan. Zoals het er nu naar uitziet, zal zij 

per januari 2022 opgaan in de PGA. Dat betekent dan ook dat 

alle huidige leden in Soest worden ingeschreven als lid van 

de Sint-Joriskerk, tenzij iemand zelf een andere keuze maakt. 

De wijkkerkenraad van de Sint-Joriskerk neemt dan dus de 

pastorale verantwoordelijkheid voor deze ‘buitenleden’ over. 

We begrijpen heel goed dat dit voor onze zusters en broeders in 

Soest geen gemakkelijke weg is geweest, maar we heten hen van 

harte welkom in onze kring. 

Protestantse Gemeente Hoogland/

Amersfoort Noord

Twee dagen na de vergadering van de algemene kerkenraad 

was er een plezierige ontmoeting van een delegatie met 

vertegenwoordigers van de Protestantse gemeente te 

Hoogland/Amersfoort-Noord. Ook daar kwam samenwerking 

aan de orde, niet omdat dat moet, maar wel omdat het mooi 

is samen te werken waar dat kan. Je zou kunnen denken 

aan Internetpresentie (o.a. sociale media), en breder aan 

communicatie, naar buiten en naar binnen. En ook rond 

bv. Groene kerk zijn er wel contacten. Afgesproken is elkaar 

voortaan elk half jaar te zien. 

Rest mij nog te vermelden dat de algemene kerkenraad de 

begroting van de diaconie en het collecterooster 2022 heeft 

vastgesteld.

Leo Koffeman

BHV (Bedrijfshulpverlening) PGA
Na 1½ jaar konden en mochten we weer. De BHV-training voor 

alle kerken van de PGA. Willem Wallet (Arbo Service Wallet) en 

Hans Bakker (HWB-support) hebben 6,7 en 9 oktober 

23 BHV-ers voor de herhaling getraind en 3 nieuwe BHV-ers 

opgeleid. Dit jaar waren wij te gast bij De Bron.

Je hoopt natuurlijk dat er geen ernstige ongevallen tijdens de 

kerkbezoeken voorkomen, maar het is goed te weten dat er 

gemeenteleden zijn die kunnen handelen als het nodig is.

Naar aanleiding wat wij tijdens deze trainingsdagen gezien 

hebben, zijn wij daar gerust op.

Willem Wallet en Hans Bakker

Algemene Kerkenraad
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Kerkdiensten

DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen

Zondag 12 december 10.00 uur  

Ds. Hendrik Mosterd

Heilig Avondmaal

18.30  uur

Prof.dr F.G. Immink

09.00 uur 

Schrift en Tafel  

10.30 uur

Schrift en Gebed

Ds.Sytze de Vries

10.00 uur

Ds. J. Woltinge

10.00 uur

Ds. A.J. Plaisier

10.00 uur 

Ds. Marieke den Braber

 16.30 uur

Ds. Marieke den Braber

Vesper

Zondag 19 december 10.00  uur 

Ds. W.J. Dekker

18.30 uur  

Ds. W.P. Vermeulen

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

Dr. K. Bom

10.00 uur 

Ds. Rita Buijs

Vrijdag 24 december Lessons & Carols         

Kerstnachtdienst

19.30 uur

22.00 uur

Schrift en Tafel

Ds. Jan van Baardwijk

21.00 uur

Ds. A.J. Plaisier

21.00 uur

Kerstnachtdienst

Ds. R. van der Zwan

Zaterdag 25 december

Eerste Kerstdag

10.00 uur 

Ds. Hendrik Mosterd

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 

Ds. Marieke den Braber

Zondag 26 december

Tweede Kerstdag

10.00 uur 

Ds. N. Tramper

18.30  uur

Dhr. J. Kroon

10.30 uur

Schrift en Tafel  

Ds. Jan van Baardwijk

10.00 uur

Ds. R. van der Zwan/ 

Ds. Marieke den 

Braber

10.00 uur 

Mw. Leantine Dekker

10.00 uur 

Ds. Marieke den Braber

Vrijdag 31 december

Oudejaarsavond

Ds. Hendrik Mosterd 19.30 uur

Vesper

Gemeenteleden

21.00 uur

Ds. R. van der Zwan/ 

Ds. Marieke den 

Braber

19.30 uur

Ds. A.J. Plaisier

19.30 uur

De Bron

Zaterdag 1 januari 10.00 uur  

Ds. Hendrik Mosterd

Neuwjaarsdienst

morgengebed 

10.30 uur

Ds B. Borger

Zondag 2 januari 10.00 uur  

Ds. J. Stelwagen

18.30 uur

Ds. C.C. de Vreugd

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. A.J. Plaisier

10.00 uur 

Ds. Paul van der Harst

Zondag 9 januari 10.00 uur  

Ds. W. Bos

18.30 uur

Ds. J. W. van Bart

09.00 uur 

Schrift en Tafel  

10.30 uur 

Schrift en Gebed

Ds. Paul van der Harst

10.00 uur 

Ds. R. van der Zwan

10.00 uur

Ds. W.T.V. Verhoeven

10.00 uur 

Ds. Marieke den Braber

17.00 uur Vesper

Ds. Jan Wolswinkel

Zondag 16 januari 10.00 uur  

Ds. Hendrik Mosterd

18.30 uur

Ds. N. Tramper

Oecumenische viering 

samen met Fontein-

kerk, Nieuwe Kerk, 

Ansfriduskerk

10.00 uur 

Ds. M.E.J. den Braber

10.00 uur

Ds. A.J. Plaisier

10.00 uur 

Ds. Rein van der Zwan

Kwartetdienst

De overige diensten zijn online te vinden kerkdienstgemist.nl

of via YouTube

Aanmelden via

weekbrief

kerkdienstgemist.nl

Aanmelden via 

website

kerkdienstgemist.nl of

livestream via webiste

Inschrijven via 

website

kerk TV via website kerkdienstgemist.nl of

livestream via website

Aanmelden dienst via

website
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Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

9.45 uur

Ds. R. van der Zwan

Schrift en Tafel

16.30 uur

Ds. R. van der Zwan

Vesper

10.00 uur 

Ds. W. Verschoor

Schrift en Tafel

10.00 uur 

Ds. Alke Liebich

                          

10.00 uur 

Ds. Gerard Kansen

Heilig Avondmaal

9.30 uur

Dr. W.J. Dekker

Heilige Doop

18.00 uur

Ds. J. H. Visser

Amsterdam

10.00 uur 

Ds. B. Borger

16.30 uur

Vesper

10.00 uur 

Ds. J. van Oord

19.00 uur

Kerstspel voor jong 

en oud

Samenwerking

met Ruimteviering

10.00 uur 

Mw. Ds. R. (Ronella) 

Sonnenberg

21.00 uur

Kerstnachtdienst

ds. W. Verschoor

19.00 uur 

Kerstviering voor jong 

en oud door de 

kinderkring

19.00 uur 

Ds. G. Kansen

21.00 uur 

Kerstavond

in de Zwaan

10.00 uur

Ds. B. Borger

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

9.30 uur

Dr. W.J. Dekker

10.30 uur

Kerstmorgen

in de Zwaan

10.00 uur

Ds. R. van der Zwan

Gezamelijke dienst 

in de Bron

10.00 uur 

ds. W. Verschoor

10.00 uur 

ochtend gebed o.l.v. 

werkgroep liturgie

10.00 uur 

Ds W.G. van denTop

19.30 uur

ds. W. Verschoor

19.00 uur 

Ds. G. Kansen

18.00 uur

Dr. W.J. Dekker

Nieuwjaars-

morgengebed

11.00 uur

Ds. W. Verschoor

9.30 uur

Dr. W.J. Dekker

10.00 uur

Ds. R. van der Zwan

10.00 uur 

Ds. W. Verschoor

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

met Nieuwjaarsgroet

10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

9.30 uur

Dr. T.T.J. Pleizier, 

Groningen

18.00 uur

Ds. L.W. Smelt, 

Voorthuizen

10.00 uur

Ds. W. van Wakeren

10.00 uur 

Ds. M. Knol

10.00 uur

Ds. Diederiek van Loo

10.00 uur

Ds. W.L. Terlouw

9.30 uur

Dr. W.J. Dekker

18.00 uur

Ds. H.E. Veldhuijzen, 

Schelluinen

10.00 uur

Ds. B. Borger

10.00 uur 

Ds. W. Verschoor

Kwartetviering

10.00 uur

Ruimteviering

10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

9.30 uur

Prof.dr. M.J. Paul, Ede

18.00 uur

Dr. W.J. Dekker

- kerkdienstgemist.nl

- livestream via website

kerkdienstgemist.nl livestream via website - kerkdienstgemist.nl

- livestream via website

kerkdienstgemist.nl
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A l l e r l e i

LET OP! Bij het maken van de Drieluik zijn nog 

niet alle corona-afspraken duidelijk. 

Check daarom altijd de website bij de 

activiteit of pkn-amersfoort.nl voor de 

laatste stand van zaken.

DONDERDAG 13 JANUARI  20.00-22.00 UUR
HUIS VAN ZUID  ROBERT KOCHSTRAAT 2-4 AMERSFOORT

INFO EN AANMELDEN: VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL 

LEES JE WIJS IN DE FONTEIN

VORMING DOOR ONTMOETING

De komst van een walvis voor de kust van Cornwell luidt het 
begin in van een ernstige wereldwijde crisis: een pandemie die 
samenvalt met een oliecrisis. Naast massasterfte door een 
dodelijk virus dreigt ook totale uitsterving door honger, want 
zonder olie kan voedsel niet geproduceerd en gedistribueerd 
worden. Hoe om te gaan met zo’n ongekende dreiging? 
Gaan mensen elkaar naar het leven staan? Of steken ze de 
handen ineen om te overleven? In een sprookjesachtig verhaal 
vol mythische symboliek schetst John Ironmonger hoe een kleine dorps-
gemeenschap met deze ongekende crisis omgaat en overleeft. Het is een 
boek dat herkenning oproept, aan het denken zet, en troost biedt.

DE DAG 
DAT 

DE WALVIS 
KWAM

 Vrijwillige bijdrage gewenst

GESPREKSLEIDER: DINEKE HOUTMAN 
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Dwaallichten
Het dagelijks leed op t.v. en uit de krant lijkt mijn inziens, zo op 

het eerste gezicht niet zo goed te passen in een tijd van advent, 

inkeer en verwachting.  Ik ben een beetje een controle freak en 

wil graag een situatie bij kunnen sturen als het niet goed dreigt 

te gaan. Voor mij roept het leed van mensen in adventstijd juist 

opstandigheid op. Net alsof je naar een nare film moet kijken, 

maar waar je de “the end” knop niet kan vinden. 

Verwachtingsvol uitzien naar de geboorte van Christus ervaar ik 

in deze roerige tijd daarom meer als een Kyrie; “Heer, ontferm 

u over ons”. Het gaat over het leed van mensen en wereld, 

maar is tegelijkertijd ook een oproep aan mijzelf om het leed 

van anderen aan te zien. Dan ontstaat er ruimte in mij voor 

mededogen. 

Die ochtend kwam Marie spierwit binnen bij mij in het 

Diaconaal Steunpunt. Haar anders opgewekt gezicht zag 

afgemat uit en haar handen waren paarsrood van de kou. Ik was 

bijna klaar met een teams overleg en zei dat ze welkom was, 

maar dat ik nog even bezig was. Even later zaten we aan een 

warm kopje bonenkoffie en probeerde ik me te concentreren 

op haar, zoals gewoonlijk, verwarde manier van vertellen. Marie 

haar geestelijke gezondheid is al enige jaren slecht. Helaas 

zijn haar angsten voor complotten en gewelddadigheden 

versterkt. Ze spreekt vaak lange zinnen waar geen eind aan 

lijkt te komen. Vaak zijn ze doorspekt met beelden en situaties 

die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Als ze niet heeft 

gedronken, dan ontdek je hier gaandeweg toch een logica. 

Wat ik nu begreep was dat ze voor een intake was geweest 

voor begeleid wonen. Toen ze haar de regels uitlegden van het 

wonen, was ze ergens overprikkeld geraakt boos weggelopen. Ze 

bracht die nacht buiten in de kou door en is daarna teruggegaan 

naar haar huisje. Tegenwoordig kun je bij haar zo naar 

binnenlopen, want de achterdeur kan niet meer dicht. Binnen 

vind je een doolhof van meubels die kriskras door het huis 

verplaatst zijn met tekeningen op de muren en dingetjes op de 

grond, alsof je een speurtocht moet volgen. Omdat er ‘iets in de 

weg zat’ heeft Marie de verwarming maar gedemonteerd en het 

gasfornuis onderging hetzelfde lot. De telefoon durfde ze niet 

meer te gebruiken en ze wist niet meer wat er nu verder moet 

gebeuren.    

Aangezien Marie diverse hulpverleners heeft, weet ik dat ik niets 

hoef te regelen. Ik hoef alleen een kopje koffie te geven en naar 

haar te luisteren. Ik begrijp de woorden die ze niet in haar hoofd 

kan vinden. Ik begrijp haar zorgen ook al klinken ze niet logisch 

en verre weg van realiteit. Maar kijkend in haar ogen, zie ik de 

mens die aangesproken wordt. Mensen als Marie lijken vaak te 

verdwalen in de goedbedoelde hulpverlening. Dwaallichten. Ze 

passen niet tussen regels of systemen en blijven vaak dwalen, 

vaak totdat ze verdwaald zijn… Maar ze blijven bovenal mens. 

Heer ontferm U over de mensen die dwalen en dolen in Uw licht, 

Amen                

Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA
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kerstnachtdienst in de St. Joriskerk

 

Vrijdag 24 december

Deur open: 21.00 uur- samenzang 21.15 uur-

-aanvang dienst 22.00 uur-

                

Met medewerking van:            

Predikanten: ds. W.J. Dekker en ds. A. Balk

Koor: Voci Vocal o.l.v. Bram Brandemann

                  Orgel: Arjan Woudenberg 

Trompet: Paulien Hoogendoorn en Marije Wijkamp

Samenzang van bekende Kerstliederen

 

De dienst wordt via internet uitgezonden.

Alleen toegang na aanmelden via https://sintjoriskerk-amersfoort.nl/

‘ een nieuwe leider ’

CARTOON JOHAN




