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De zachte krachten zullen zeker winnen
Ik murmel het voor me uit als een gebed als ik naar school toe fiets om een
vermoeide jongen op te halen die hangerig is en alleen maar wil gamen.
‘De zachte krachten zullen zeker winnen.’
Ik verzucht het als er weer iemand is die de grenzen van mijn geduld opzoekt,
me afsnijdt in het verkeer of niet eerlijk handelt. ‘De zachte krachten zullen
zeker winnen’.
Ik wil het zo graag geloven en positief blijven, maar het lukt me nu even niet
meer. Ik lees over polarisatie en de kerk. Dat het niet erg is, dat het wel erg is.
Dat we allemaal beter moeten luisteren, dat we juist ons moeten uitspreken.
Dat we lief moeten zijn voor onszelf en voor anderen. Dat we vooral dat éne
juist wel moeten zeggen en het andere juist niet. De zachte krachten zullen
winnen? Hoe dan!
Wordt u er soms net zo moe van? Zo moe van de berichten dat Nederland uit
elkaar aan het spatten is als een utopische luchtbel? Maar welke luchtbel dan?
Is er niet in iedere tijd een probleem, een verscheurende zaak? Is er ooit een
tijd geweest dat het wél goed was en er geen breuklijnen waren?
We leven als sinds Adam & Eva in een gebroken wereld. In een wereld waarin
macht, geld, grondstoffen en politiek de hoofdrol spelen. Waar de zachte
krachten als liefde, mededogen, barmhartigheid en zorgzaamheid het
onderspit delven.
Hoe kunnen we dan blijven geloven, geloven in een Liefde die ons niet verlaat?
In goedheid van God, de mensen om ons heen en in onszelf?
Voor mij is daarin één van de belangrijkste dingen het blijven horen van
verhalen. Zoals die van Kathleen Ferrier die al op vroege leeftijd leerde hoe
we allemaal onderdeel zijn van een groter geheel (zie p. 4). Die je soms een
spiegel voorhouden (zoals het verhaal van Hanane op p. 8) of die je hoop geeft
op een toekomst waarin mensen gezien worden (zoals Jennie Harmelink
verteld in ‘Jouw Verhaal’ op p. 6). En zelfs de vrouw op de voorkant spreekt mij
daarin aan. Met bloemen in haar hand staat ze ongewapend voor een volledig
toegerust groep politiemensen. Ontwapenend.
Met dit geluid willen we in de Drieluik u hoop geven in deze tijd vol
breuklijnen, vol verharding, vol onvrede en ongeduld. Dat er mensen zijn die
het gebed ‘de zachte krachten zullen zeker winnen’ in uitvoering brengen.
Die het lukt om zo het tijd te keren voor ongezienen in onze samenleving.
Een groot voorbeeld voor mij in mijn ongeduld, vermoeidheid en gemurmelde
gebeden: ‘De zachte krachten zullen zeker winnen. Kyrie Eleison.’

Martien Hoekzema
De foto op de voorkant staat symbool voor het gedicht op de achterkant van de
Drieluik en is gemaakt door Joshu Konii (via Unsplash.com).
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Een megakerk in Denver, Colorada in Amerika heeft
besloten om hun gebouw en de omliggende grond
te verkopen en volledig online te gaan. De kerk heeft
ongeveer tienduizend leden en er kijken gemiddeld
driehonderdduizend mensen per week naar de
viering op YouTube. De kerk gaat online verder.

door: Berend Borger

Februari
inhoud

De kerk online verder
Wat een fantastisch idee, dacht ik. Stel je eens voor
dat wij dat in Amersfoort als PGA ook zouden doen,
onze gebouwen van de hand doen en alleen nog
online diensten organiseren.
Het levert een heleboel voordelen op...
Bij gelijkblijvend resultaat van Actie Kerkbalans
zouden we dan met dat geld hele mooie dingen
kunnen doen namens de kerk voor de samenleving.
Want geld voor water, stroom en verwarming is niet
meer nodig en er hoeft geen -vaak duur- onderhoud
meer gepleegd te worden aan de gebouwen.
Ruimte genoeg
We zouden ons, meer dan we nu vaak in de marge
doen, structureel financieel kunnen verbinden aan
bijvoorbeeld de voedselbank (iets wat ze in Denver
ook blijven doen) of aan het straatpastoraat.
En als we dan toch een ruimte nodig hebben voor
een Bijbelstudiekring of een catechesebijeenkomst
dan huren we wel een zaaltje in een buurthuis of een
schoolgebouw. Dat is allemaal veel efficiënter en veel
goedkoper.
Verlost van ons eiland-denken
En het heeft nog een voordeel. Als we de gebouwen
van de hand doen zijn we eindelijk verlost van
ons eilanddenken waarbij mijn kerk en mijn
wijkgemeente op mijn eiland alleen maar belangrijk
is en die ander nauwelijks of helemaal niet in
beeld komt. Nou ja, misschien ook weer wel, op het
beeldscherm waar we te kust en te keur kunnen
kiezen naar welke we nu weer eens zouden gaan.
Gemeente opbouw
Er moet dan nog wel even gedacht worden over hoe
we aan gemeente-opbouw gaan doen. Misschien
maar weer van voren af aan beginnen, gewoon bij
mensen thuis?
Berend Borger, predikant in De Bron en de Emmaüskerk.
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door: Mariëtte Christophe

Breuklijnen vs
Nieuwsgierigheid
Interview met Kathleen Ferrier over polarisatie in de samenleving en
hoe we hier als christenen mee om kunnen gaan.

Waar bevinden we ons op dit moment als samenleving?
“Bij mijn terugkeer uit Hong Kong (zie kader, red.) ervoer ik
seksuele geaardheid. Omdat jij wel kiest voor het vaccin tegen
hoe de breuklijnen tussen mensen en groepen verdiept zijn in
Corona en ik niet. Omdat jij tot de elite behoort en ik niet.
onze samenleving. Breuklijnen tussen mensen op gebied van
inkomen, opleiding, religie, etniciteit, woonplek. Op zich zijn
Ik heb lang in Azië gewoond. Dit werelddeel herbergt 5 miljard
breuklijnen niet nieuw. Nederland is van oudsher een verzuilde
inwoners, twee derde van de wereldbevolking, twee derde van
samenleving. Verschillende groe‘s werelds megasteden, een derde
pen waren er ook toen ik coördide mondiale economie, twee
Soms krijg ik het gevoel dat het er van
nator was van SKIN, Samen Kerk
derde van de mondiale economiin Nederland, de vereniging van
sche groei, zes van de tien grootste
vooral om gaat de breuklijnen te
internationale kerken, of volksverbanken, acht van de tien grootste
benadrukken en te verdiepen.
tegenwoordiger, Tweede Kamerlid
legers, vijf nucleaire machten,
namens het CDA. Maar toen was
gigantische technologische
er wel de wens om één samenleving te zijn.
ontwikkelingen, de nieuwste lichting top universiteiten. Maar
Nederland en Europa staan als het ware met de rug naar deze
Het lijkt nu, nog geen 2 jaar terug uit China, alsof die wens er
gebieden. We richten ons nog steeds op Amerika en denken daar
niet meer is. Integendeel, soms krijg ik het gevoel dat het er
het heil te vinden, maar die grootmacht is al niet meer.
vooral om gaat de breuklijnen te benadrukken en te verdiepen.
Dat jij anders bent dan ik en dat jouw wereld niets met de mijne
En zo willen we ook vluchtelingen en migranten buiten de deur
te maken heeft. Omdat je een ander inkomen hebt, een andere
houden; terwijl we niet beseffen hoe hard we deze mensen of
opleiding, een andere religie, een andere kleur of een andere
hun kinderen nodig hebben in ons land om alleen al zorg goed
te kunnen blijven geven aan de vergrijzende bevolking. Eigenlijk
zouden we de mensen die nu uit Afghanistan gekomen zijn,
meteen moeten gaan opleiden, onze taal laten leren en hun
talenten zorgvuldig inzetten. Ik heb zelf uit mijn ervaringen in
Chili en later in China geleerd hoe wezenlijk belangrijk het is om
de taal van het land te kennen om ook de cultuur te begrijpen.

Hoe helpt Uw geloof U hierbij?
Ik geloof dat wij mensen intrinsiek met elkaar verbonden zijn.
Dat heb ik vooral vanuit mijn jeugd in Suriname meegekregen. Het besef dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor je
medemens leeft. Zowel dichtbij als ver weg. In Suriname zit in
de cultuur dat er een groot respect is voor de aarde, de natuur
die in Suriname ook overweldigend aanwezig is. Ik heb in Chili
aardbevingen en overstromingen meegemaakt en dan krijg je
echt wel respect voor de aarde en de natuur. Ik vind het mooi dat
mijn geloof mij vertrouwen geeft in het grotere verband dat er is.
Ook al zien of snappen wij dit verband niet. Als mens moeten we
ons best doen, elke dag opnieuw. We hoeven niet perfect te zijn

David Meulenbeld Fotografie
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David Meulenbeld Fotografie

want er zijn krachten die groter zijn dan jezelf. Dit moeten we
ook meegeven aan nieuwe generaties; dat heb ik in China weer
geleerd; daar is de gemeenschap belangrijker dan het individu.

Wat moeten we doen om de
polarisatie te doorbreken?
Ieder individu kan, wij allemaal die dit lezen, kunnen een verschil maken. Door positieve zaken te benoemen, door kritische
vragen te stellen aan hen die zonder kennis met veel vooroordeel
praten.
We bevinden ons op een scharnierpunt, het begin van een ander
tijdperk, waarin we dingen anders moeten organiseren, omdat
we voor nieuwe uitdagingen staan. Dat tijdperk markeert zich
door minstens twee karakteristieken:
1. Niets zal meer vanzelfsprekend zijn. Niets spreekt meer
vanzelf, wij moeten ons blijven uitspreken. Voor we het
weten moeten vrouwen terug naar het aanrecht en hup,
baby’s baren en LHBTI’s terug in de kast om maar iets te
noemen.
2. In het nieuwe tijdperk zullen we elkaar als mensen met ál
onze verhalen hard nodig hebben.

Ik zie gelukkig een nieuwe generatie opstaan die heel bevlogen
is en al meer wij- gericht is en aandacht voor de Aarde vraagt en
voor de armoede. Jongeren die zien dat thuisonderwijs een kloof
vergroot en daar wat aan willen doen. Zo hebben 600 jongeren
in mijn omgeving hulp aangeboden aan gezinnen waar het
thuisonderwijs moeilijk verliep. Zij zijn die gezinnen gaan helpen, dat hebben ze zelf georganiseerd en uitgevoerd. Dat stemt
mij weer hoopvol en ik ben daarom ook niet somber.
Er is een grote middengroep in de samenleving. Ik roep hen op
om zich te laten horen, zeg wat je vindt, zwijg niet, spreek je uit,
en luister naar elkaar. Zo kan nieuwsgierigheid terugkomen.
In dit interview zijn ook stukjes uit de Anton de Komlezing
verwerkt die Kathleen in juni 2019 heeft gehouden.
https://www.unesco.nl/sites/default/files/inline-files/anton-dekomlezing-2019-door-kathleen-ferrier-original.original.pdf

Mijn geloof geeft mij vertrouwen
in het grotere verband dat er is.

Hoe dan?
Ik zei het al eerder, door nieuwsgierig te willen zijn naar de
ander, en naar diens cultuur.
Het is mijn overtuiging, dat, wanneer we antwoorden willen
geven op de vragen van vandaag, we genoodzaakt zijn de volle
breedte van de diversiteit van de mensheid, als de goddelijke
schepping, in te zetten. Zonder dat, zonder inclusiviteit, redden
we het niet.
Ik denk dat we moeten beginnen met het kijken vanuit een
ander perspectief; daarom is het zo belangrijk dat kinderen
dit op jonge leeftijd leren, door verhalen die hun verbeelding
stimuleren.

Kathleen Ferrier (Suriname, 1957) ) woonde tijdens haar
jeugd afwisselend in Suriname en Nederland. Na haar
studie Spaans en Portugees in Leiden werkte zij langere
tijd in Latijns-Amerika. Zij is deskundige op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking en diversiteit.
Van 2002-2012 was zij lid van de Tweede Kamer voor het
CDA.
Na haar Kamerlidmaatschap verhuisde ze naar Hong
Kong, waar ze werkte als universitair docent. Ook gaf ze
les in Bangladesh en China. Eind 2018 keerde Kathleen
terug naar Nederland. Ze werkt als gastdocent, bekleedt
verschillende bestuursfuncties en is betrokken bij zaken
die te maken hebben met internationale betrekkingen.
Kathleen leeft en werkt vanuit het principe dat inclusiviteit een meerwaarde is voor iedere samenleving. Zij is
voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie.
Kathleen Ferrier woont in Leusden met haar gezin.
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door: Baart Koster

Jouw verhaal
Welk Bijbelverhaal inspireert jou? Waarom? En hoe werkt het door in jouw
leven? Drieluik vroeg het Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker voor
zowel de PGA als de PGAN, de kerken in Amersfoort Noord. Jennie wordt
geraakt door Lucas 19 vers 1-10. ‘Jezus laat met Zacheüs zien dat Hij juist de
ongezienen in het licht wil zetten.’
Ik spreek Jennie op een karakteristieke plek in het Soesterkwartier: de Emmaüskerk. Dat wil zeggen; niet in het markante
kerkgebouw zelf, maar in het diaconaal steunpunt dat aan de
voorkant is gevestigd. Met zijn vele ramen is dat een wenkende
uitnodiging naar de Noordewierweg die als hoofdweg dwars
door het Soesterkwartier snijdt. Er is volop reuring van verkeer en voetgangers als Jennie een kop koffie voor me maakt,
ondertussen vertellend over het belang van ontmoeting voor de
buurt en haar teleurstelling in het lockdownbeleid op dit punt.
‘Natuurlijk is het mooi dat in Rutte IV een minister voor armoedebestrijding zit. Tegelijkertijd is het natuurlijk een teken aan
de wand dat dit nodig is.’ Waarna ze in deze context een link legt
naar het belang van intermenselijke relaties. ‘Velen in armoede
weten niet waar ze hulp moeten zoeken. De officiële hulp vanuit
de overheid is onvoldoende zichtbaar en dus slecht vindbaar.’

Hoogland. Daarnaast is ze lid van het bestuur van Pact Sam Sam,
een particulier initiatief tegen armoede en werkt ze regelmatig
samen met buurtnetwerkers van Indebuurt 033. In het licht van
al die kennis en ervaring ziet ze de harde lockdown dan ook met
lede ogen aan. Enigszins verontwaardigd: ‘Ik kan met mijn
diaconaal steunpunt niet eens open zijn, terwijl dat nu juist
extra hard nodig is. Dat kun je toch eigenlijk niet maken?’ Waar
het hart vol van is dus, en terecht! Het duurt daarom even voordat we het over een andere hartsvuller hebben: de Bijbel.

Je bent goed genoeg

Jennie groeide op in een arbeidersgezin in Laren in de
Achterhoek en kreeg geen gelovige opvoeding. ‘Er werd
thuis nooit over het geloof gesproken. Ik ging wel naar de
zondagsschool, omdat ik het er gezellig vond. Van mijn vader
hoefde dat niet, maar mócht het.’ Het waren haar opa en oma
Verarming en vereenzaming
die haar religiositeit een impuls gaven. ‘Zij woonden vlakbij
en ik was er vaak. Het waren stille, rustige mensen. Hun dagen
tegengaan
kenmerkten zich door steeds dezelfde momenten. Mijn opa
Hulp gaat pas echt werken als mensen in een buurt elkaar kundeed alles met zorg en aandacht. In die stilte van de dagelijkse
nen ontmoeten. Daarom betreurt Jennie de onverbiddelijke en
dingen, die allemaal hun plek en zin hadden, kon mijn religieuze
strenge lockdown die over Nederland
gevoel zich ontwikkelen.’ Als
afgeroepen is. Want hoe kunnen we
het om belangrijke mensen in
Hoe kunnen we naar elkaar
naar elkaar omzien als we van elkaar
haar geloofsleven gaat, komt
gescheiden worden? Terwijl juist dat
ook de dominee ter sprake uit de
omzien als we van elkaar
omzien zo hard nodig is. Zéker vanuit
tijd dat Jennie in Gorssel, onder
gescheiden worden?
het oogpunt van armoedebestrijding,
Deventer, woonde. ‘Ik was lid van
waarvoor Jennie zich met toewijding
de Nederlandse Hervormde kerk
inzet. ‘Er is weliswaar georganiseerde hulp, maar die werkt niet
en tijdens een bezoek merkte mijn predikant op dat ik HBOgoed als we elkaar onvoldoende kennen. Dan helpt alle georgaJeugdwelzijnswerk had gedaan. Of ik daarom niet iets in het
niseerde hulp ook niet goed. Je kunt er niet afhankelijk van zijn
jeugdwerk wilde doen. Maar dat vond ik spannend, want ik had
dat je steeds weer op allerlei deuren van instanties moet aangeen ervaring in het kerkelijk jeugdwerk.’
kloppen. Er liggen alleen al te veel drempels, omdat hulp vaak
ingewikkeld georganiseerd is. Veel gebeurt online en daar lopen
Bovendien kende Jennie wel Bijbelverhalen maar was haar
vooral ouderen hard tegenaan. Zo verarmen én vereenzamen
kennis niet diepgaand genoeg om kinderen erover te leren.
ze.’ Jennie ziet door corona bovendien een nieuwe groep armen
Dacht ze. ‘Mijn dominee vond dat geen bezwaar. Hij zei ‘doe het
ontstaan: ondernemers die het hoofd niet langer boven water
maar op jouw manier’. Daaruit sprak ook ‘je bent goed genoeg’.
kunnen houden. Het houdt haar als diaconaal opbouwwerker
Als je dat hoort en je staat jezelf ook toe om iets te doen, dan
voor de PGA, werkend op het snijvlak van kerk en maatschappij,
ga je vanuit je gaven en talenten werken en gebeurt er iets.
allemaal enorm bezig. En waar het hart vol van is.
Ook met de mensen om je heen.’ En Jennie zou het ook op haar
manier gaan doen. Ze schoof de voorgeschreven methode Kind
We praten aanvankelijk dan ook geruime tijd over de rauwe
op Zondag opzij en ging met haar kinderen al toneelspelend de
problematiek waarmee veel Soesterkwartierders leven. Jenverhalen verbeelden. ‘In dat spelen zit iets waarin ik zelf geraakt
nie hoort veel in haar ondersteunende rol en klankbordfunctie
wordt. Vanaf toen is het geloof steeds meer mijn leven geworden
die ze heeft voor diaconaal werkers uit Amersfoortse wijkgeen dat leidde uiteindelijk tot mijn keuze om ook professioneel
meenten en wijkgemeenten in Amersfoort Noord, waaronder
binnen het kerkelijk verband te gaan werken.’
6

Gezien worden
Het gaat, heeft Jennie geleerd, om liefdevolle aandacht voor
elk mens dat je ontmoet. Alles draait om gezien worden. In die
ontmoeting ervaart ze, juist ook door mensen heen, de ontmoeting met God. God die ieder ziet, ook mensen waarvan dat in
onze ogen misschien niet direct voor de hand ligt. Gevraagd naar
haar favoriete Bijbeltekst, antwoordt ze met een tekst waarin
de wegen van God zich met die van een tollenaar kruisen. Wat
raakt Jennie zo in Zacheüs? ‘Hij werd als tollenaar meestal door
mensen aan de kant gezet en dan was hij ook nog eens klein van
stuk.’
Een onbeminde en letterlijk over het hoofd geziene dus eigenlijk, én eentje met een groot verlangen. Hij wilde Jezus zien.
Voor dat verlangen was hij bereid om moeite te doen, want de
menigte torende boven de kleine Zacheüs uit en dus klom hij in
een vijgenboom. Vervolgens komt Jezus door de drukke menigte
en ziet juist hém. Het ontroert Jennie. ‘Jezus zegt dan iets heel
bijzonders: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag

moet ik in jouw huis verblijven’. Je huis, dat is natuurlijk heel intiem. Dat is een plek waar je hart en ziel liggen en daar wil jouw
Messias dan verblijven. Dat is toch ontzettend bijzonder?’

Je huis, dat is een plek waar je
hart en ziel liggen en daar wil jouw
Messias dan verblijven’
Het speciale ligt hier dan nog niet eens zozeer bij de geziene
maar bij degene die ziet. ‘Jezus laat met Zacheüs zien dat hij juist
de ongezienen in het licht wil zetten. Die beweging heeft me
altijd geraakt. Ook een tollenaar doet ertoe en is, net als wij, een
kind van God. Als je dat besef in al je aandacht voor mensen kunt
leggen die je ontmoet, dan gaat daar een krachtige liefde vanuit.
Ik hoef over mijn geloof meestal niks te zeggen. ‘Jij gelooft in
God hè?’ Die vraag krijg ik vaak vanzelf.’

7

door: Nico Meijer

Nederlanders zijn
Rupjes-nooit-genoeg
Een Libanese kijk op de
klaagcultuur in Nederland
De ontevredenheid in Nederland groeit. In die ontevredenheid komen
mensen steeds meer tegenover elkaar te staan. Is dat terecht?
Nico Meijer zocht Hanane op voor een frisse blik op de
Nederlandse maatschappij en schreef een persoonlijk verslag.

Vanzelfsprekende hartelijkheid
en gastvrijheid
Hanane kwam in 2001 vanuit Libanon naar Nederland. Ze
ontmoette Martin in Libanon. Hij was daar heengegaan nadat
hij er in de jaren tachtig op vredesmissie was geweest. De vlam
sloeg over bij hun ontmoeting en dit resulteerde uiteindelijk
in een huwelijk en de naturalisatie van Hanane. Zij kreeg
Nederland als tweede vaderland, het land waar ze (ook) van
houdt. Ze wonen in Amersfoort en zijn lid van de Brug.
Bij de ontvangst merk ik direct de hartelijkheid en de
gastvrijheid op. Dat is een vanzelfsprekendheid voor Hanane,
maar ze liep er tegenaan dat dat in Nederland anders werkte.
Als in Libanon iemand onverwacht langskomt tijdens het eten,
wordt deze direct uitgenodigd. Martin, haar man die al snel
aansluit bij het gesprek geeft aan dat hij merkt dat ze in Libanon
liever zelf hun eten weggeven dan dat jij als gast iets tekort
komt. In Nederland komt je dit soort gastvrijheid zelden tegen.
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In Libanon blijft de ellende
Als we praten over de huidige situatie in Libanon schetsen zij
een troosteloos beeld. Libanon kent vier grote groepen, De
Sjiieten, De Soennieten, de Druzen en de Christenen. De premier
is moslim en de president is christen. Het grote probleem is dat
politici vaak multimiljonairs (of miljardairs) zijn vanwege de
enorme corruptie en dat de vier groepen nauwelijks onderling
samenwerken. Belangrijke problemen worden hierdoor niet
opgelost. Libanon is eigenlijk failliet. De Wereldbank eist
hervormingen maar de politici weigeren die door te voeren. Zo
blijft de ellende in stand.
Een van de gevolgen hiervan is dat de Libanezen niet bij hun geld
kunnen. Ook al hebben ze geld op de bank, ze mogen slechts een
beperkt bedrag opnemen. Dit bedrag is vaak maar net genoeg
om te voorzien in de eerste levensbehoeften. Toen de enorme
explosie in de haven van Beiroet in augustus 2020 een groot
deel van de hoofdstad verwoestte,
vlogen de ramen en deuren door het
huis van Hananes ouders. Er is geen
geld (beschikbaar) om dit te repareren
terwijl de wintertemperaturen rond de
10 graden liggen. Veel mensen waren
echt alles kwijt en zitten nu in een
uitzichtloze situatie.
Op overheidssteun hoeven zij niet te
rekenen.

In Nederland heb je:
-

Basisbehoeften die werken
“De stroom was laatst uitgevallen in Amersfoort. Mensen
reageren dan soms heel boos. In Libanon heb je slechts 2 uur
per dag elektriciteit. Dan snap ik hun reactie niet. Ook gooien
mensen hier veel eten weg. In Libanon hebben veel mensen
nauwelijks te eten. Dit gaat me aan het hart.”

-

Geld voor cadeaus
“Tijdens de feestdagen hoor ik soms mensen klagen dat een
cadeautje niet op tijd wordt geleverd. In Libanon is er geen
geld voor cadeaus, soms zelfs niet genoeg voor eten.”

-

Goede medische zorg
“In Libanon staan ze massaal klaar voor de vaccinatie. Ze
weten dat daar geen goede medische zorg klaarstaat op het
moment dat ze ziek worden, of men heeft het geld niet om
het te betalen.”

-

Genoeg benzine
“Er wordt geklaagd over het niet op vakantie kunnen door
Corona. In Libanon is er vaak niet eens genoeg benzine om
naar het ziekenhuis te rijden als het nodig is.”

-

Alles netjes geregeld
“In Nederland heb je rechten. Dat is geweldig geregeld hier.
In Libanon staat het recht aan de kant van mensen die geld
hebben. Heb je dat niet dan heb je niets te vertellen. In
Nederland is alles netjes geregeld. Er zijn verzekeringen,
uitkeringen en overheidssteun. Dat bestaat niet in Libanon.
Je moet alles zelf betalen en meestal nog wat extra’s
vanwege de corruptie.”

Hanane benadrukt na deze opsomming nog eens dat ze zielsveel
van Nederland houdt, maar dat ze wel eens moeite heeft met
de Nederlandse klaagcultuur. Het verbaast haar nog steeds dat
mensen die soms bijna niets hebben zo vreugdevol kunnen zijn
en dat een deel van de Nederlanders, die bijna alles hebben, zich
zo ontevreden gedragen als rupsjes-nooit-genoeg.
Ik fiets onder de indruk van dit gesprek naar huis en vraag me
onderweg af of wij in Nederland ons als verwende kinderen
gedragen. En hoe zit dat bij mij? Tijd voor zelfonderzoek.

Kijk op de kerk

‘Genade zij u
en vrede’
De groet is één van de mooie dingen die ons mensen gegeven
is. Hij brengt licht in ons leven. Ook in de kerk ontvang je een
groet aan het begin van de dienst: “Genade zij u en vrede.” Deze
zondagse groet is ontleend aan de Bijbel. Paulus gebruikt hem
in de aanhef van zijn brieven. In het Bijbelboek Openbaringen
draagt de engel Johannes op deze groet te schrijven boven de
brieven aan de zeven gemeenten. En ook de laatste zin in de
Bijbel is een genadegroet.

door: Gert de Pijper

Als ik Hanane vraag hoe ze vanuit deze situatie naar Nederland
kijkt noemt ze een aantal zaken:

Genade is....
Voor de uitleg van het woord genade kan het verhaal van Ester
dienen. Dit Joodse meisje krijgt van haar oom Mordechai te
horen dat haar volk groot gevaar loopt. De Joden bevinden zich
dan in ballingschap in Perzië. Haman, de hoogste ambtenaar
in dat rijk, heeft toestemming van de koning, Ahasveros, om
de Joden uit te roeien. Mordechai laat zijn nichtje Ester weten,
dat zij de enige is die het volk kan redden. Ester is opgenomen
in de harem van de koning en ziet zich vanwege die situatie
gedwongen naar de koning te gaan. Met lood in de schoenen.
Want het protocol staat ongevraagde audiëntie niet toe. “Kom
ik om, dan kom ik om,” zegt ze. Maar bij de koning gekomen
krijgt ze, tegen haar verwachting, zijn scepter aangereikt. De
koning verleent haar genade. Ze mag hem vertellen wat ze op
haar hart heeft. En de Joden worden gered.
...zomaar, voor niets
In de Bijbel in Gewone Taal (BGT) komt het woord ‘genade’
niet voor. In een online artikel legt Matthijs de Jong, werkzaam
bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, uit waarom.
Gewone taal is in deze bijbeluitgave opgevat als ‘de vijfduizend
meest gebruikte Nederlandse woorden’. Het woord ‘genade’
valt daar niet onder. Volgens Matthijs is dat eigenlijk geen
probleem. Omdat ook andere, vaker gebruikte woorden de
betekenis van genade goed kunnen weergeven. Hij noemt dan
woorden als ‘goedheid’ en ‘zomaar, voor niets’. Deze vervangingen van het woord genade zijn volgens hem “een stap die
past bij een Bijbel voor een breed publiek in taal die niemand
buitensluit.”
Vrede die alle verstand te boven gaat
Genade én vrede. “Een vrede”, zegt Paulus, “die alle verstand
te boven gaat.” De vrede van Christus, zoals de wereld die niet
geven kan (Joh. 14).
De groet is een bede en een wens. Soms lijkt de bede geen
gehoor te vinden en laat het leven te wensen over. Van Job leer
ik dat een goede vriend dan eerder luistert dan spreekt. En
Jezus zegt mij om te zien naar mijn naaste. Zelfs al is deze geen
vriend.
‘Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus
Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.’ Zo klinkt de
genadegroet in de BGT. Het zijn gewone woorden die niemand
buitensluiten. Met een betekenis die mijn begrip ontstijgt.

Gert de Pijper is lid van de Joriskerk
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Stadsdominee

Stadsdominee

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

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

Jacobine op 2 sprak met Jim van Os,
hoogleraar psychiatrie over de toename
van het aantal mensen met depressieve
klachten, niet alleen in deze tijd van
beperkingen en lockdown, maar al
jarenlang. Zijn indruk was dat het meer is
dan een individueel probleem. Hij stelde
dat de maatschappij zelf toxisch is, giftig,
slecht voor mensen. Omdat er continu
commerciële krachten aan ons trekken, die
niet uit zijn op ons welzijn, maar op winst.
Hij zei: “Mensen gedijen bij verbondenheid,
zingeving, de omgang met eindigheid
en vrijheid. Maar onze samenleving
gaat over maakbaarheid, meetbaarheid,
controleerbaarheid en geluk als keuze.”
Ik had niet beter kunnen verwoorden
waarom ik stadsdominee ben geworden.
Het is om stem te geven aan deze Bijbelse
begrippen in een samenleving die ze
verwaarloosd heeft: verbondenheid,
zingeving, omgaan met eindigheid
èn vrijheid. Daarvoor heb ik, biddend,
geknield.

Nachtlicht
Op vrijdag 11 februari is er van 20 tot 23
uur Nachtlicht in de Sint Joriskerk. Kom
genieten van muziek, van de gewijde ruimte
van de kerk, en van de honderden kaarsjes.
Vanwege het Valentijnsweekend is er de
mogelijkheid om een zegen te vragen over
je relatie of je vriendschap.

10

Amersfoortse Zwaan

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

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

Valentijn tegenover
polarisatie
Ik wil niet zwartgallig of moralistisch
zijn maar ik zie in deze coronatijd een
enorme verharding van de manier
waarop mensen met elkaar omgaan.
Dat proces was al gaande, de maatschappij wordt al lang uit elkaar
getrokken, verschillen groeien, onder
het mom van participatie en zelfredzaamheid. Maar toch bleef het nog
grotendeels onder de oppervlakte. Nu
breekt de pusbuil open. Gesprekken
over vaccinaties, QR-codes of Coronamaatregelen zijn zelfs met vrienden
nauwelijks aangenaam te houden. Laat
staan online. Of bij een ziekenhuis of
een sportlocatie. Ik sprak een directeur
van een dansschool die kapotging aan
de felheid waarmee ouders die hun
kinderen kwamen halen en brengen
van alles eisten en zich beklaagden over
wat niet naar hun zin was. 'Kort lontje?'
vroeg ik. 'Kort lontje?' antwoordde zij,

'Nee, hadden ze maar een kort lontje.
Dat was vroeger. Nu hebben ze helemaal geen lontje meer. Niets.' Ik schrok
ervan. Net als van de omgangsvormen
en het taalgebruik in de Tweede Kamer.
Ik werd vroeger door mijn ouders
terecht gewezen vanwege 'onparlementair' taalgebruik. Maar ik heb als puber
het grove taalgebruik dat nu 'parlementair' geworden is nooit geëvenaard. En
dan hebben we het alleen maar over
woorden, niet over fakkels of messen.
Wat is er aan de hand? Is dit wat er
gebeurd als ontmoetingen geminimaliseerd worden? We werden teruggeworpen op onszelf en raakten misschien
daardoor ook steeds meer gericht
op onszelf? Of vraagt de pandemie
zoveel van ieder dat mensen gewoon
geen energie meer hebben om zich te
verplaatsen in de positie van een ander?
Om na te denken over hoe iets voor een
ander is? Ik weet het niet. Maar ik merk
ook dat niemand hier blij van wordt.

Ook niet degenen die rellen veroorzaakten, die politie, artsen of winkeliers
aanvielen, verbaal of fysiek. We moeten
weer terug. We zijn niet alleen op
de wereld, mijn wil is geen wet, mijn
vrijheid grenst aan jouw vrijheid, en
beiden hebben we een verantwoordelijkheid als volwassen mensen.
In het licht van deze overwegingen leek
het ons goed om aandacht te geven
aan het Valentijnsweekend, aan de
liefde. Aan wat ons verbindt met elkaar,
aan hoffelijkheid en meelevendheid.
Over liefde met als grond respect en
waardigheid.
Op 12 februari gaan we in de Amersfoortse Zwaan met elkaar in gesprek
over werkelijk aandachtig zijn en over
de liefde. En natuurlijk over het verhaal
van Valentijn. En bij Nachtlicht in de
Sint Joriskerk op vrijdag 11 februari kun
je een zegen vragen over je liefde of je
vriendschap.
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Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Adventkerk
Kerkdiensten
Op de zondagen van februari is de hoofdlezing steeds uit het evangelie van Lucas. We
volgen daarin het Gemeenschappelijk leesrooster uit het Dienstboek voor de Kerken.
Op zondagmorgen 6 februari lezen we
Lucas 5:1-11. Het zal gaan over de roeping van
Simon Petrus, Jacobus en Johannes. Ze laten
hun netten achter zich en volgen Jezus.

voortkomen. In het hart zijn de oorsprongen
van het leven.
In diensten die hierboven niet genoemd
worden verwelkomen we gastpredikanten.
Hun namen kunt u vinden in het rooster
van de diensten achterin Drieluik en op de
website.

Giften
Op zondagmorgen 13 februari lezen we
Lucas 6:17-26. Jezus geeft onderricht aan
zijn leerlingen. Hen wordt vervolging in het
vooruitzicht gesteld maar tegelijkertijd ook
een beloning in de hemel.
Op zondagmorgen 20 februari lezen we
Lucas 6:27-38. We worden door Jezus kritisch
bevraagd op onze omgang met elkaar. In
hoeverre lukt het ons om genadig met
elkaar om te gaan?
Op zondagmorgen 27 februari lezen we
Lucas 6:39-49. De aandacht verschuift van
de daden naar het hart als de bron waar
de goede maar ook de slechte daden uit

oktober 2021
Diaconie
Aanschaf nieuwe piano
Aanschaf nieuwe piano
Avondmaalscollecte
Advent Attent Groep,
via Gerda Post)
Stille armoede
Voedselbank
Present Amersfoort
Pastoraat
Kosten predikantsplaatsen
Jeugdwerk
Wijkdiaconie

€ 20
€ 80
€ 76
€ 10
€ 20
€ 14
€ 14
€ 21
€ 21
€ 35
€ 35
€8

In memoriam
Wilhelmina van Plateringen-Huurdeman (1924-2022)
Op oudejaarsmorgen 31 december 2021 is
op 97-jarige leeftijd na een kort ziekbed
Wilhelmina van Plateringen-Huurdeman
overleden. Op donderdag 6 januari 2022 is
ze begraven op begraafplaats Rusthof, bij
haar man.
Wil, zoals zij genoemd werd, is in 1924
geboren in Bussum als dochter van een
bakker. Met haar man Johan is mevrouw van
Plateringen vanaf het eerste begin betrokken geweest bij de opbouw van de Adventkerkgemeente. Samen zijn zij vanaf 1975
twaalf en half jaar koster geweest. Zij was
erg betrokken op mensen en leefde met heel
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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

haar hart met hen mee. Zij nam deel aan de
bijbelkring in de flat en aan vrouwenvereniging De Vonk.
Toen ze, jaren na het overlijden van haar
man in 2007, zelf niet meer naar de kerk
kon gaan, bleef de verbondenheid met de
gemeente.
Na jaren in de Molendijkflat gewoond te
hebben, waar zij veel contacten had, woonde zij haar laatste jaren in zorgcentrum De
Schutsmantel in Bilthoven.
Ook al kon zij niet meer naar de Adventkerk
gaan, zij bleef haar vertrouwen op haar Heer
en Heiland houden en wist een kind van
Hem te zijn.

november 2021
Aanschaf nieuwe piano
GZB
Wijkdiaconie
Wijkdiaconie
(via Wilma de Leede)
Aanschaf nieuwe piano
(via Kees Alberts)
december 2021
Wijkdiaconie
Wijkkas
Actie De Brug Griekenland
Kinderen in de knel
Pastoraat

€ 50
€ 100
€ 80
€ 20
€ 10

€ 64
€ 10
€ 45
€ 10
€ 21

Ten bate van de Advent Attent Groep zijn
in de maand december de volgende giften
binnengekomen.
Via M. van de Brandhof,
Via C. Bruinekreeft
Via mw. van Beek
Via G. Hamoen

€ 10
€ 10
€ 25
€ 20

In memoriam
Annie Ruitenberg- van den Heuvel (1922-2022)
Op donderdag 13 januari overleed Annie
van den Heuvel op de leeftijd van 99 jaar.
Ze werd geboren op 21 oktober 1922 in een
schip op de Eem aan de Grote Koppel. In
1961 trouwde zij met Frans Ruitenberg. Ze
verhuisden naar Amsterdam, maar na het
overlijden van Frans, trok Annie in 2002
terug naar Amersfoort, waar ze kwam te
wonen in de Molendijkflat. Een geestelijk
thuis vond zij in de Adventkerk, waar ze vaak
samen op zondag met medeflatbewoners
naar toe wandelde.
Haar gelovige opvoeding, de Bijbel-kring,

kerkgang en contacten met de mensen om
haar heen hielpen haar om op Gods steun te
vertrouwen, zeker op momenten, die haar
moeilijk vielen in het leven. De psalmen
beurden haar op en kwamen haar te binnen
op die momenten, vooral die waarin de
nabijheid van God bezongen werd.
In het najaar van 2019 kreeg ze een plekje
in Nijenstede. Ze bleef ook daar betrokken
op de Adventkerk. De aandacht die ze tot
op het laatst kreeg vanuit de Adventkerk
heeft veel voor haar en haar nabestaanden
betekend.

Hoe houd je je geloof levend in tijden van corona?
Nu we al bijna twee jaar op en af in lockdown zitten en kerk letterlijk op afstand is
komen te staan, dringt bovenstaande vraag zich steeds nadrukkelijker op. Misschien
moeten we onder ogen zien dat dit nog wel eens lang zou kunnen duren en met
golfbewegingen terug blijft komen. Nog even volhouden en op je tanden bijten,
kent z'n grenzen. Wat kun je dan doen om je geloof levend te houden?
Daar zijn veel antwoorden op mogelijk en dat zal ook van persoon tot persoon
verschillen. Een vorm die voor veel mensen lijkt te werken, is het luisteren van podcasts.
Je kan het doen tijdens je stille tijd, maar ook in de auto of de trein op weg naar je werk.
Tijdens het (race)fietsen – dat lijkt echt een Adventkerk-ding te zijn – of het werken in
de tuin.
Er zijn veel podcasts, maar vandaag aandacht voor de EO-IZB podcast 'Eerst Dit'.
Een manier om een moment te nemen die je elke werkdag leert ontdekken wat Jezus
volgen voor jou betekent. Elke aflevering duurt ongeveer tien minuten. Daar zijn
recenter boeiende series bij gekomen die wekelijks uit komen. Eentje onder de titel
'Dit is de Bijbel' met ondertussen 26 afleveringen die nog steeds te beluisteren zijn.
Elke aflevering is een interview met een specialist over de mooie, moeilijke en
fascinerende kanten van de bijbel. Echt een aanrader.
Of misschien de serie 'Moderne Profeten', onder leiding van Kees van Ekris. Hierin wordt
geluisterd naar moderne profeten, acht mensen uit de recente christelijke traditie die
wisten wat crisis was. Van Desmond Tutu en Dietrich Bonhoeffer tot Angela Merkel.
Een derde serie onder de titel van 'Dit Dus', levert boeiende gesprekken op tussen Rosa
Douma en Kees van Ekris en 'mensen die midden in het leven staan'. Daar worden de
lastige vragen niet uit de weg gegaan. Voor deze series moet je wel iets langer gaan
zitten (of fietsen). Ze variëren van veertig minuten tot iets meer dan een uur. Last but
not least, is er ook nog een speciale versie van 'Eerst dit voor Kids', elk zo’n tien minuten.
Misschien een mooie versie voor aan tafel met een gezin met jongere kinderen!
Maar toegegeven, geloven blijkt ook veel meer een kwestie van samen. Als we iets
hebben geleerd in de afgelopen twee jaar, is het misschien dat wel. Samen een podcast
luisteren werkt misschien voor sommigen, samen een kerkdienst kijken is natuurlijk
ook een goede mogelijkheid. Nodig gasten uit, of vraag of je bij iemand mag aansluiten
op zondagmorgen. Op die manier blijft er toch nog iets overeind van samen geloven en
samen kerk zijn. Hoe doet u of jij dat eigenlijk? Je geloof levend houden?
Anne Strijker
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Bergkerk
Bergkerk

Vieren
Op moment van schrijven is nog niet bekend
welke maatregelen er de komende zondagen zullen gelden voor het aantal kerkgangers. Ook is nog onbekend of de kapeldiensten weer kunnen worden opgestart. De
meest recente informatie is te vinden op de
website en in de wekelijkse Nieuwsbrief.
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen
door eenmalige melding bij: scribaat@
bergkerk.nl
Zondag 6 februari, 6e na Epifanie
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en
Gebed
Evangelielezing Lucas 5,1-11
Zondag 13 februari, septuagesima, 70e dag
voor Pasen
Oude Latijnse namen voor de komende 3
zondagen, het zijn eenvoudige telwoorden.
Waarom deze archaïsche telwoorden in
kerklatijn nog gebruiken? Wel, omdat er in
het kerkelijk jaar komende zondagen een
soort ongemerkte overgang plaatsvindt naar
een nieuw seizoen. We gaan over van de
Kerstkring naar de Paaskring. We tellen niet
langer vanaf Kerst en Epifanie (vastgestelde
feestdagen volgens de zonnekalender) maar
we tellen toe naar Pasen (waarvan de datum
wisselt omdat Pasen stoelt op de maankalender). Onze blikrichting verandert in de
zogenaamde ‘voorvasten’. Het zal de krant
niet halen, maar misschien toch aardig om

ons te realiseren in het jagen van de tijd.
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en
Gebed
Evangelielezing Lucas 6,17-26
Zondag 20 februari, sexagesima, 60e dag
voor Pasen
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en
Gebed
Evangelielezing Lucas 6,27-38
Zondag 27 februari, quinquagesima, 50e
dag voor Pasen
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en
Gebed
Evangelielezing Lucas 6,39-49
Gastvoorganger is ds. Stijn van der Woude,
oud stagiair van de Bergkerk, predikant in
Warnsveld.
Woensdag 1 maart, Aswoensdag
Enkele Amersfoortse kerken - R.K. geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius , de
Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, de Amersfoortse Zwaan (Lutherse kerk)
en de Bergkerk - beginnen de veertigdagentijd met een gezamenlijke viering om 19.30
uur. Dit jaar in de Bergkerk.
Aswoensdag is de eerste dag van de
veertigdaagse periode van inkeer op weg
naar Pasen, het feest van de opstanding van
Jezus Christus uit de dood. In de viering van
Aswoensdag ontvangen de gelovigen als
teken van inkeer een kruisje van as op hun
voorhoofd. Veel gelovigen besluiten om

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

zich in de veertigdagentijd te onthouden
van bepaalde luxeartikelen of verstrooiing
(bijv. alcohol, vlees, sociale media, televisie),
zich actief in te zetten voor hulpbehoevende
medemensen en zich extra toe te leggen op
stilte, gebed en studie. Kortom: soberheid,
solidariteit en spiritualiteit …. en oecumene.

Actie Kerkbalans 2022
We hopen dat u allemaal meedoet met de
actie Kerkbalans. In deze coronatijd waarin
de gemeenschap zo onder druk is komen
te staan, doordat we niet bij elkaar konden
komen, vragen wij uw ruimhartige steun.
We zijn u zeer dankbaar voor uw betrokkenheid, inzet en ook uw financiële bijdrage.
Uw bijdrage is onmisbaar. Want alleen zo
kan onze gemeente daadwerkelijk een plek
zijn waar we ons geloof aan Gods liefde kunnen voeden en doorgeven aan de generaties
na ons.
Op de website vindt u een overzicht van
inkomsten en uitgaven zodat u weet waaraan uw geld wordt besteed. U ziet daar

Veertigdagenboekje 2022 - Ontmoeting
Als teken van verbinding is het er weer:
het 40-dagenboekje van wijkgemeente
de Bergkerk. Met toewijding samengesteld door en voor gemeenteleden. Met
de diaconie als liefdevolle achterwacht.
ONTMOETING is het betekenisvolle
thema van het 40-dagenboekje van
2022. Betekenisvol omdat ontmoeten
nu niet zonder meer spontaan kan
plaats vinden. Ook dit jaar is corona nog
steeds onder ons en wordt zorgvuldigheid ten opzichte van onze naaste van
ons gevraagd. Een ontmoeting vraagt
een keuze. Wil ik in verbinding treden
met de ander? Is er wederkerigheid?
Durf ik mij kwetsbaar op te stellen? Voel
ik me veilig? Heb ik geen vooroordelen
als ik iemand ontmoet met een andere
achtergrond? Hoe ga ik om met digitale
ontmoetingen?
Samen gaan we op zoek naar bezinning,
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naar verdieping, naar hoop, naar troost, naar
antwoorden.
In dit boekje vindt u allerlei vormen van
ontmoetingen met de Bijbelse boodschap,
prachtige beelden, gebeden, verhalen van
gastschrijvers, gedichten, aandacht voor
de kwetsbare schepping, de interreligieuze
dialoog, creatieve gezinsactiviteiten op weg
naar Pasen. We hopen van harte dat het
boekje u ook dit jaar zal inspireren om, om
te zien naar elkaar….
’De zegen van de Eeuwige
gebeurt in de ontmoeting.’
U kunt het boekje vanaf eind januari a.s.
alleen digitaal op de volgende manier
bestellen:
• stuur een mailtje naar Gerlanda van de
Vendel: gvandevendel@gmail.com
• vermeldt daarin uw naam, adres en het

aantal boekjes dat u wilt
bestellen
• u krijgt een mailtje waarin staat hoe u
kunt betalen
• het boekje kost € 6,50
• in week 7 of 8 wordt het boekje bij u
thuis bezorgd
Voor vragen en/of meer informatie kunt
u bellen naar 033 - 2850842 (Gerlanda
van de Vendel).
Ongeveer eind januari a.s. hangt in
de hal van de kerk de poster met de
ontroerende afbeelding ‘Jezus ontmoet
zijn moeder’ geschilderd door Ds. René
Rosmolen en liggen er flyers. Vanaf
dat moment kunt u ook het boekje
bestellen. Het boekje is een bijzonder
cadeautje. De werkgroep wenst u een
inspirerende en zinvolle 40-dagentijd:
Jennechien Tienkamp (lay-out),
Gerlanda van de Vendel en Maria Wynia

bijvoorbeeld in terug dat de Kerkbalans
bijna tweederde van alle inkomsten omvat.
De resterende derde wordt verdiend door
het kerkgebouw te verhuren. Dat kan alleen
dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

worden gemaakt. Pastoraal coördinator en
predikant zijn per telefoon en e-mail altijd
bereikbaar.

Wij gedenken

Belijdenis doen

Neeltje de Fluiter, in de nacht van maandag op dinsdag is 24 november 2021 is zij
in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk
overleden. Ze verbleef sinds kort in het
verpleeghuis van Bartimeus in Ermelo en
is 89 jaar geworden. Voorheen woonde zij
vele jaren in de woongemeenschap aan de
Kamerlingh Onnesstraat in Amersfoort.
Vele jaren werkte zij als verpleegkundige in
ziekenhuis ‘De Lichtenberg’. Op de kinderafdeling ontmoette ze Noor van der Roest, zij
was afdelingshoofd op de kinderafdeling.
Het was het begin van een levenslange
vriendschap. Neel en Noor. Ze hebben veel
aan elkaar gehad en veel met elkaar gedeeld. Ze behoorden tot de oude generatie
Bergkerkers van het eerste uur. Dinsdag 30
november was de uitvaartdienst in de aula
van begraafplaats Elzenhof in Harderwijk.
Neeltje de Fluiter is begraven op de oude
begraafplaats Oostergaarde te Harderwijk.

In de komende paasnacht bij de doopgedachtenis is het tevens mogelijk om meer
persoonlijk belijdenis te doen. Een persoonlijke stap ingebed in de liturgie om bewust
te behoren tot de gemeente van Christus.
Het kan een betekenisvolle stap zijn, om je
doop te beamen en verantwoordelijkheid te
nemen als lid van de Christelijke gemeente.
Voorafgaand aan de belijdenis kunnen
individueel of in een groep enkele voorbereidende gesprekken worden afgesproken.
Aanmelding bij de predikant: predikant@
bergkerk.nl

Bertram Versluis, in de ochtend maandag 20 december is hij thuis (Prins Johan
Frisolaan 13) overleden. Bertram was al
wat langer ziek, maar op het laatst ging hij
snel achteruit. Hij was vele jaren de grote
animator van Spel en Spul en vele andere
klussen in en rond de Bergkerk. Een markant
gemeentelid is ons ontvallen. Maandag 27
december was de dankdienst voor zijn leven
in de Bergkerk. Moge zijn nagedachtenis tot
zegen zijn. Wij wensen Clara en de (klein)
kinderen veel sterkte en nabijheid.

Bergkerk in lockdown

Onderweg

Het is onduidelijk hoe de verdere maatregelen zullen zijn, ik hoop dat we ondanks de
afstand toch met elkaar verbonden blijven
en al is het achter een computerscherm toch
samen de eredienst kunnen vieren. Het is
zwaar behelpen. Verder hoop ik, dat we
blijven 'omzien naar elkaar'. Als predikant
blijf ik zoveel mogelijk contact zoeken. Ik
ontvang mensen in mijn spreekkamer, in
de kerk en ik ga regelmatig op huisbezoek.
Maar zeker in deze periode van lockdown
kan ik dat niet alleen. Dat hoeft gelukkig
ook niet, want ik word ondersteund door
een actieve pastorale zorggroep en een
groot netwerk van 'omzien naar elkaar'.
Tegelijk geldt in deze bijzondere tijd misschien wel meer dan ooit, dat omzien naar
elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Laten we een beetje op elkaar letten,
misschien meer dan anders even naar elkaar
informeren. En mocht u om welke reden
dan ook, graag een gesprek hebben met
iemand van de kerk of misschien wel met
de predikant, blijf niet wachten, maar geef
even een seintje, dan kunnen er afspraken

Ik las (in een bericht van Peter Nissen) over
de boodschap die paus Franciscus heeft voor
de omgang met de coronacrisis. Ik wil het
graag met u delen. De paus waarschuwt dat

Gemeenteavond
Het voornemen is om woensdagavond 16
februari bij de jaarlijkse gemeenteavond
de eerste uitslag van de Actie Kerkbalans
bekend te maken. In de Nieuwsbrief volgt
nadere informatie.

Bergrede
Om alvast te noteren, woensdagavond 23
maart staat de jaarlijkse bergrede gepland.
Dit jaar met bergredenaar Floris Alkemade,
architect en voormalig Rijksbouwmeester.
Afgelopen zomer was hij een bijzondere
gast in het VPRO-programma Zomergasten. Zijn laatste boek ‘De toekomst van
Nederland’, De kunst van richting te veranderen laat iets zien van zijn denken. Zeer
aanbevolen.

de crisis ernstiger wordt als wij de kans die
erin besloten ligt, niet aannemen. Die kans
is namelijk de strijd tegen een virus dat nog
bedreigender is voor de mensheid dan het
coronavirus: het virus van het onverschillige egoïsme. Het vertoont zich in allerlei
vormen. Denk aan het bericht, dat tijdens de
pandemie het vermogen van de tien rijkste
mensen ter wereld is verdubbeld. Het virus
tiert welig waar mensen zeggen: de wereld
wordt beter als die maar beter wordt voor
mij, de crisis is voorbij als die maar voorbij is
voor mij. Het tast onze onderlinge verbondenheid en solidariteit aan. Het virus van
het onverschillige egoïsme zet het eigen
belang voorop (‘eigen volk eerst’, ‘America
first’), zaait haat en baant met woorden de
weg voor geweld. Anders dan tijdens de
middeleeuwse pestepidemie zijn religieuze
symbolen in de publieke ruimte tijdens
de huidige pandemie nagenoeg afwezig.
‘Het ruikt niet naar wierook, maar naar
desinfectiegel,’ ‘de enige publieke liturgie
is die van de persconferenties.’ Het is een
uitdaging voor de kerken, ook als fysieke
ontmoetingen onmogelijk of beperkt zijn,
toch verbonden te blijven met elkaar. Het
begin van het antwoord is dat wij er volgens
paus Franciscus van doordrongen moeten
zijn dat wij ons niet in ons eentje kunnen
redden. Wij hebben elkaar nodig. ‘Ofwel we
zijn broeder en zuster van elkaar ofwel we
zijn verloren.’ Als de pandemie ons van het
eerste kan overtuigen, dan, aldus paus Franciscus, zal de wereld na de pandemie minder
ongezond zijn dan daarvoor.
Amen, zou ik willen zeggen.

Bereikbaarheid
Komende maand ben ik in de week van 21
t/m 27 februari afwezig. In voorkomende
gevallen kunt u via het pastoraal meldpunt
06-19945139 een beroep doen op pastorale
zorg of een vervangende predikant.
Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk

Foto van een lege kerk,
wachtend op wat
komen gaat
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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

Emmaüswandeling op 1 januari
Vanwege de lockdown was het niet mogelijk
om op 1 januari onze gebruikelijke Nieuwjaarsontmoeting in De Bron te houden.
Aangezien een buitenactiviteit wel mogelijk
was, werd er een Emmauswandeling georganiseerd. Twee aan twee gingen mensen

een route wandelen en gingen met elkaar in
gesprek over twee vragen te weten: 1) Hoe
heb je het afgelopen jaar ervaren waarin
bijna niets mocht vanwege de corona?; 2)
Wat zou je de kerkenraad, gezien die ervaringen, mee willen geven voor het komend

jaar? Er kwamen mooie resultaten uit de
gesprekken. In de komende maanden gaat
de kerkenraad nadenken over een nieuw
beleidsplan voor de periode 2022 – 2026. De
resultaten van de Emmausgesprekken zullen daarin zeker ook meegenomen worden.

een brandende kaars helpt mij bij rust en
aandacht in de gebeden. Het komt voor
mij dus aan op variatie en voortgang, op
oogcontact en rustige beelden. Als er weer
kerkgangers mogen komen, hoe moet het
dan? Bij het schrijven van deze kopij komt
het bericht binnen dat er weer mensen in de
kerk aanwezig kunnen zijn bij de kerkdiensten. Het zal een mix worden van contact
proberen te maken met de aanwezigen in de

kerk en met de aanwezigen via camera
en beeldscherm. En misschien moeten
er nog heel andere vormen bij komen.
Ik denk aan een bezinningsmoment
van 10-15 minuten met twee liederen,
een lezing en enkele gedachten daarbij,
gebed en zegen. Kortom, de coronacrisis
leidt tot verder nadenken over kerkdiensten. Uw reacties, jouw gedachten zijn
welkom!
ds. Rein van der Zwan

Online-kerkdiensten
Een online-viering is voor mij echt
iets anders dan een kerkdienst met
kerkgangers. Het is geen registratie van
een kerkdienst die in de kerk gehouden
wordt en waar je thuis naar kan kijken.
Het is een viering met en voor degenen
die via internet verbonden zijn. ‘De
gemeente’ zit niet in de kerkzaal, maar
thuis of elders achter een scherm. De
paar mensen die wel in het kerkgebouw aanwezig zijn, zijn daar om de
online-viering mogelijk te maken. Ik
richt me niet op hen, maar op degenen
die deze digitale kerkdienst meevieren, hetzij meteen tijdens het uitzenden (streamen), hetzij op een later zelf
te bepalen moment.
Dat vraagt wat van mij als voorganger.
Te meer besef ik dat als ik zelf thuis een
online-viering meemaak. Momenten
waarop niets anders gebeurt dan dat
iemand naar voren loopt, lijken al
gauw lang en ik ben zomaar afgeleid.
Als de voorganger in de camera kijkt,
voel ik me meteen meer betrokken.
Een rustig beeld van bloemen of
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Bij de diensten
zen als uitgangspunt voor de overdenking.
Op zondag 6 februari is dat Psalm 138, op
zondag 13 februari Psalm 1 en op zondag 20
februari een gedeelte uit Psalm 37, namelijk
de verzen 1-11 en 39-40.
Voor zondag 27 februari schrijft Kees
Hoogendoorn: “Een bekend politicus zei
onlangs: met de moed van de hoop en op
hoop van zegen. Ik moest bij die woorden

denken aan Abraham die op grond van Gods
beloften in vertrouwen op weg ging. Als we
op deze 50e dag voor Goede Vrijdag woorden
zoek bij Zijn Woord, staan gedeelten uit
Hebreeën 11 over Abraham en 12 over onze
Leidsman en Voleinder, centraal. Esto Mihi is
de naam van deze zondag, verbonden met
de bede uit Psalm 31: Wees voor mij een rots,
een toevlucht.”

Hillegonda (Gon)
Reijnhout - Jonker
(1939 - 2021)

Albertine Hendrina (Tiny)
Willemsen - de Voogd
(1930 - 2021)

Johan Volkers
(1946 - 2022)

Zorgzaam - dat is dé typering voor Gon
Reijnhout. Zorgzaam in het gezin en de
familie waar ze uit kwam, in haar werk,
in haar eigen gezin, in de buurt, in de
vriendenkring, in de koren waar ze zong,
in de kerkgemeenschap waar ze sterk op
betrokken was. Zorgzaamheid die ook kon
leiden tot bezorgdheid, soms tot onnodige
overbezorgdheid. Wat wil je ook als alles
verandert en verschuift in de wereld, in de
samenleving, in de gezinnen, in de kerk?
Zij moest leren door ondervinden dat veel
ook ten goede was. Mensen die sterk op een
ander gericht zijn, zijn nogal eens wars van
aandacht voor hen zelf en bezorgdheid over
hen zelf. Dat gold ook voor Gon: ‘Het gaat
wel’, ‘Het zal wel weer goed komen’. Na een
zeer zorgelijke tijd en zware operatie zo’n
tien jaar geleden ging het ook weer lang
goed. Het was overigens geen wegkijken
van wat in haar eigen leven speelde. Ze wist
heel goed van de bergen op haar weg (Psalm
121) die je onzeker kunnen maken. Ze vond
haar kracht in de belofte van deze Psalm dat
de HEER je op alle wegen nabij blijft. Ook
haar belijdenistekst ‘Vrees niet, Ik heb je bij
je naam geroepen, je bent van Mij’ is haar
leven lang voor haar houvast geweest.
Het werd duidelijk dat het einde zou komen,
op 21 november is ze overleden. Afscheid
nemen van haar man Martin, hun kinderen
en kleinkinderen leek haar het allerzwaarste, bang voor de dood was ze niet. Waar ze
zoveel van gezongen heeft zal dan waar zijn:
‘Daar zal ik mijn Heer ontmoeten / luisteren
naar zijn liefdesstem. / Daar geen rouw meer
en geen tranen / in het nieuw Jeruzalem.
Deze liederen van vertrouwen klonken bij
haar uitvaart op 30 november jl. We wensen
haar gezin en allen die haar missen troost en
kracht van God in aandacht en herinnering
van mensen.
ds. Rein van der Zwan

Op 13 december jl. overleed mevrouw
Albertine Hendrina Willemsen – de Voogd.
‘Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER
bepaalt de richting die hij gaat’. Deze woorden uit het boek Spreuken had mevrouw
Willemsen een keer gelezen en ze spraken
haar erg aan. Ook Psalm 121 moest op haar
afscheidsdienst klinken. Woorden over een
weg om door het leven te gaan met de vaste
zekerheid dat God het is die haar gaan en
haar komen zal bewaren tot in eeuwigheid.
Haar levensweg was niet altijd makkelijk.
Ze was een harde werker in de zaak van haar
man Joop en ze werkte thuis hard om het allemaal goed op orde te krijgen en te houden.
Hun dochter Lycia werd geboren, maar bleek
bij de geboorte zuurstofgebrek te hebben
gehad, waardoor haar hersenen zich niet
goed konden ontwikkelen. Lycia bleef een
zorgenkindje, tot het laatst toe en Tine Willemsen nam die zorg schijnbaar met weinig
moeite. Toen Joop overleed viel er een groot
gat in haar leven, meer dan zestig jaar waren
ze bij elkaar geweest en ook nog eens al die
jaren in hetzelfde huis.
Des te meer zette ze zich in voor Lycia. Toen
die plotseling kwam te overlijden viel er een
nog groter gat in haar leven. In de Sibeliusstraat en later in NIjenstede had ze geen zin
meer in sociale contacten. Ze bleef vooral en
vaak thuis, ze ging niet zomaar bij iemand
op bezoek. Langzamerhand namen haar
krachten af en is ze op 13 december in Nijenstede overleden. In klein gezelschap namen
we van haar afscheid. In plaats van een
gesproken bijdrage speelde Han Willemsen
na de overdenking op het orgel, zoals hij ook
gedaan had bij het overlijden van zijn vader.
Wij wensen Han en Helma kracht en sterkte
en Gods nabijheid in de tijd die komt. (B.B.)

In februari gaan ds. Borger en ds. van der
Zwan afwisselend voor. Op de laatste zondag van deze maand is dhr. Kees Hoogendoorn onze voorganger.
In de laatstgehouden kwartetdienst in de
Fonteinkerk namen we als hoofdlezing de
psalm van die zondag, Psalm 96. Voor de
afwisseling wordt op zondag 6, 13 en 20
februari ook de psalm van de zondag gele-

Ter gedachtenis

Op 7 januari overleed in verpleeghuis de
Lichtenberg de heer Johan - Jon - Volkers.
Johan Volkers probeerde goed te leven en
van betekenis te zijn, zoals hij het zelf zei.
Van betekenis is hij voor velen geweest, voor
zijn partner Jenneke de Klerk, voor de stad
Amersfoort bij het Stadsgilde, bij de PvdA,
bij het samenstellen van de Tijdbalk Amersfoort. Hij is van betekenis geweest voor De
Bron waar hij een tijdje meedraaide met de
kookgroep. Hij kwam weer vaker naar de
kerkdienst op zondag en voelde zich thuis
in De Bron. Daar hoorde hij ook weer hoe de
oude woorden van vroeger steeds opnieuw
betekenis mogen krijgen in de woorden en
daden van mensen.
In het Liedboek las hij lied 416, Ga met God
en Hij zal met je zijn en dat lied raakte hem.
Een lied van geloof, hoop en liefde, om te
ontvangen en om weer uit te delen.
Een paar jaar geleden werd hij ziek en
sindsdien ging hij langzaam achteruit. Na
een laatste ziekenhuisopname bleek dat hij
niet meer terug naar huis kon. In Veenendaal was een plaats voor hem en later in
de Lichtenberg in Amersfoort. Daar is hij
overleden. Op maandag 17 januari namen
we afscheid van hem in de Lichtzaal van
crematorium Amersfoort. Lied 416 klonk
evenals een lied uit Taizé: ‘Blijf met uw
genade bij ons, Heer onze God, blijf met uw
genade bij ons, licht in het duister’.
Dat dat gebed Jenneke mag troosten en
bemoedigen in de tijd die komt. (B.B)
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Bij de diensten
De zondagen na Epifaniën staan in het teken
van het optreden van Jezus in deze wereld.
Daar hebben we inmiddels in de diensten in
de maand januari het nodige van meegekregen. Dat zetten we voort in februari. In
de diensten waarin ikzelf voorga zal, zoals
eerder aangekondigd, het evangelie van
Johannes de leidraad zijn. Deze evangelist
wordt vergeleken met een arend. De arend
vliegt door het luchtruim en zo kiest ook
Johannes voor de hoge lucht van de Vader
en de Zoon, het goddelijke Woord dat mens
is geworden. Uniek in dit evangelie zijn de
ontmoetingen van Jezus met diverse mensen, waar de evangelist uitgebreid de tijd
voor neemt. Ze leveren hem de stof aan voor
zijn theologische en spirituele beschouwingen over Jezus. Twee van die ontmoetingen,
die met een Samaritaanse vrouw (Joh.4 op
13 februari) en met een man die al 38 jaar
verlamd op zijn slaapmat heeft gelegen
(Joh.5 op 20 februari) gaan we meemaken.

Boekje voor kinderen over het
heilig Avondmaal
In de laatste week van januari is een boekje
beschikbaar gekomen met als titel Over de
betekenis van het heilig Avondmaal, een
boekje voor kinderen en hun ouder(s). Het
is een boekje met mooie illustraties en het
bestaat uit 12 mini-hoofdstukken waarin
de verschillende kanten van het heilig
Avondmaal worden belicht. Het zou kunnen
zijn dat het u en uw gezin voorbij is gegaan.
Schroom dan niet Dineke Ruitenberg te
benaderen (dineke.ruitenberg@gmail.com,
06-24639250), en zij zorgt dat u voor uzelf
en uw kind(eren) een exemplaar ontvangt.
Nu we vaker het heilig Avondmaal vieren
en ook kinderen hiervoor zijn uitgenodigd,
is het goed om dieper door te dringen in de
betekenis van deze gave van Christus aan
zijn kerk, vandaar.

40 dagentijd
Hierbij vast een vooruitblik op de 40 dagentijd. Deze begint op woensdag 2 maart, de
zogenaamde Aswoensdag. Evenals vorig
jaar is er dan in de Brug weer de gelegenheid om een askruisje te ontvangen. Om
16.00 uur is er een liturgisch moment waarna het askruisje wordt gedeeld. Dat kan ook
daarna nog (tot 20.00 uur). Het askruisje is
een mooi teken dat in diverse tradities van
de kerk gebruikt wordt om het begin van
de 40-dagen te markeren. Het drukt inkeer
uit en berouw, maar ook het vertrouwen in
Jezus Christus. Het kruisteken verwijst naar
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de Heer, die het kruis op zich heeft genomen
om zo voor ons de weg naar God te banen.
Uiteraard is het ontvangen van dit kruisje
geheel vrijwillig.
Voor de periode van de 40-dagen zal weer
een boekje beschikbaar komen, zoals dat
ook vorig jaar is gebeurd. Het is de bedoeling dit weer te verspreiden onder alle leden
van de Brug. Hopelijk helpt het om deze
periode bewust mee te maken en zo toe te
leven naar het grote Paasfeest.
Arjan Plaisier

Uit de kerkenraad
Tijdens de kerkenraadsvergadering in
januari hebben we uitgebreid gesproken
over het coronabeleid. In de Brug hebben
we steeds de ruimte proberen te zoeken,
binnen de maatregelen vanuit de overheid,
om in deze tijd niet minder, maar juist
meer kerk te zijn. Nu zitten we (weer) in
een nieuwe fase van de pandemie, waarin
ook de maatschappelijke discussie over de
coronamaatregelen steeds scherper wordt.
Wat zijn b.v. de lange termijneffecten voor
de jeugd? Onderzoek van de HGJB wijst uit
dat jongeren de kerk gemist hebben het
afgelopen jaar. Hoe gaan wij hier als kerk
mee om? En hoe zorgen we ervoor dat de
onderlinge verbinding en ontmoeting in
stand kan blijven, ook als er minder mensen
voor kerkdiensten uitgenodigd kunnen
worden?
Het was een erg goed gesprek waarin we,
ondanks de verschillen in standpunt aan
het begin van de vergadering, tijdens het
gesprek naar een duidelijke consensus
toegroeiden. Hierin spraken we ook over
het belang van het gezicht van de kerk naar
de wijk toe, en zorgen omtrent de huidige
corona-ontwikkelingen. De koers die we
aan het begin van de pandemie ingezet
hebben werd opnieuw bekrachtigd, waarbij
we nu nog nadrukkelijker op zoek gaan naar
mogelijkheden binnen de maatregelen
vanuit de overheid om ontmoeting in kleine
groepen in de Brug (b.v. groeigroepen, gebedsgroep) en het jeugdwerk te faciliteren.
Daarnaast mochten we in de kerkenraadsvergadering ook drie nieuwe leden welkom
heten! Erik Meijer en Bas van de Kreeke
als ouderling kerkrentmeester, en Dorien
Groen als Diaken. Daarnaast komt Rinus
Janssen het team van de kerkrentmeesters
versterken. We zijn hier bijzonder blij mee
en dankbaar voor! Bijzonder dankbaar zijn
we ook voor Arie de Boer. Voor het vele werk
wat hij het afgelopen jaar heeft verzet als
interim-voorzitter van de kerkrentmeesters,

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

Ook voor Walter Kurpershoek en zijn werk
als penningmeester binnen de wijkraad van
kerkrentmeesters de afgelopen twee jaar.
Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

Succesvol in actie voor
vluchtelingenkinderen
in Griekenland!
Van zondag 5 december tot Eerste Kerstdag
zijn we in actie gekomen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Zo wilden we
als Brug iets betekenen voor de situatie
waarin duizenden kinderen ook vandaag
nog zitten. Door de coronabeperkingen
liep het anders dan gepland en zat een
tentenkamp en een Kerstchallenge bij nacht
er niet in. Maar gelukkig kan er altijd iets.
En zo stond er op zondag 19 december een
vluchtelingentent op het plein van de Brug,
kon de Kerstchallenge-vluchtelingentocht
in tweetallen of als gezin toch gelopen
worden en was er een wake-op-afstand voor
kinderen op de vlucht. Al met al een mooie
zondag als afsluiting van een maand waarin
tieners en Bruggenbouwers zoveel mogelijk
sponsors hebben gezocht die dit project
wilden steunen. En met groot succes.
Na de laatste giften tijdens de dienst op
Eerste Kerstdag verscheen het eindbedrag in
beeld: 16.819 euro! Een geweldig resultaat.
Bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen: alle kinderen en jongeren voor het
zoeken van sponsors. Iedereen die op allerlei
manieren geholpen heeft bij de organisatie.
En u als gemeente door heel gul te geven.
Met de opbrengt kunnen veel kinderen in
Griekenland heel concreet geholpen worden. Enorm bedankt iedereen voor alle inzet
en de vele giften!
Alle leiding van Bruggenbouwers en tieners

Huwelijksjubileum
Op 12 februari 2022 hopen de heer
H.W.M. Geurts en mevrouw J.M. GeurtsPocerattu, Peter van Anrooystraat 23, 3816
DA Amersfoort 40 jaar getrouwd te zijn. Op
22 februari 2022 hopen de heer C. Kreikamp
en mevrouw C.R. Kreikamp-Wassink,
Dorresteinseweg 38, 3817 GC Amersfoort
60 jaar getrouwd te zijn. We wensen beide

bruidsparen een vreugdevolle dag en
Gods zegen en nabijheid op hun verdere
levenspad.
Jan Grevengoed

Giften
In de afgelopen maanden zijn via het Ouderenpastoraat giften ontvangen van mevr. M.
€ 35,- en ook € 15,- (voor actie Griekenland),
van de fam. K. € 50,-, van de fam. H. € 20,-,
van de fam. T. € 50,- en van mevr. B. € 10,(via Ds. Van der Hoeven). Verder zijn voor de
actie Griekenland vele contante giften gegeven door NN € 20,-, NN € 100,-, NN € 50,-,
door NN € 50,-, collecte bijeenkomst PCOB
€ 124,- en € 55,- bij de tent voor de Brugkerk.
Verderop leest u dat de actie voor Grieken-

land ruim € 16.000,- heeft opgebracht. Heel
hartelijk dank voor deze giften.

In Memoriam Jan Bos
Jan Bos werd in 1930 geboren in EmmerCompascuüm in een niet kerkelijk gezin.
De oorlog beleefde hij intens, zeker toen
kinderen uit Den Haag daar heen werden
gebracht om bij te komen. Hij viel voor
Pieternella Zwennis en hij volgde haar na de
oorlog naar Den Haag. Daar volgde hij zijn
opleiding en raakte betrokken bij de kerk.
Jeugddominee van Leeuwen begeleidde
hem daarbij en zo deed hij belijdenis en
werd gedoopt. Uiteraard trouwde deze
dominee hem en Pieternella. Hun levensreis
leidde vervolgens langs Tzummarum, Assen,

Emmer-Compascuüm, naar Amsterdam.
Drie kinderen werden hen geboren: Bert,
Peter en Marjo. Ze vonden een fijne plek in
Amersfoort, waar in 2013 zijn vrouw overleed. Gelukkig kon hij de laatste jaren delen
met zijn vriendin. Jan hoorde bij de Brug,
maar had wel zijn vragen bij kerk: waarom
er zoveel kerken moesten zijn? Centraal in
Zijn geloof stond deze tekst: ‘Ik ben de alfa
en de omega, het begin en het einde. Ik zal
de dorstige geven uit de bron van het water
des levens, om niet’. Op 24 november namen
we op Rusthof afscheid van deze broeder
met zijn lievelingstekst. Moge de Here God
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
troosten en zegenen.
Ds. Wim van der Hoeven

Kerstattenties 2021
Zoals elk jaar hebben wij samen met Pastoraat weer de kerstattenties verzorgd.
Omdat we door corona een zeer moeilijk jaar hebben gehad, hebben we besloten om dit jaar iets extra te doen
en ook voor meerdere personen die zich voor de gemeente extra ingespannen hebben.
Naast een plant werd er ook een kerststol door verschillende personen vanuit Pastoraat en diaconie bezorgd.
Samen weer een fijne actie.
Voor indruk zie de bijgevoegde foto’s.
Diaconie
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De Hoeksteen
Verlof ds. Marieke den Braber
Zoals de meesten van ons binnen De
Hoeksteen wel weten is onze predikant weer
in blijde verwachting. Marieke gaat op 19
februari a.s. met zwangerschapsverlof, dat
DV zal overgaan in een bevallingsverlof. Marieke plakt daar een paar vakantieweken aan
vast, zodat het totale verlof tenminste duurt
tot 11 juli. Gedurende deze twintig weken
zal zij gedeeltelijk vervangen worden door
emeritus-predikant ds. Henk Dikker Hupkes,
die ons ook drie jaar geleden als interimpredikant heeft bijgestaan. Wij wensen
Marieke en haar man Simon een goede tijd
toe. Wij bidden dat alles goed verloopt en zij
in juli haar taken weer zal kunnen opnemen.
Ineke van Oosten, scriba

De Hoeksteen

In Memoriam
Theodora Maria van Loon - van Vonno
Zondagavond 5 december overleed in alle
rust mw. Theodora Maria van Loon – van
Vonno. Zij woonde in de Koperhorst en was
sinds vorig jaar betrokken bij onze gemeente. Daarvoor was ze jarenlang lid van de

Joriskerk. Ze voelde zich heel betrokken bij
het geloof en kon genieten van alle liederen
die ze vroeger leerde op school en nu via Nederland Zingt hoorde: Johan de Heer, oude
Psalmen. Daar leefde ze van op, zeker als ze
ze met iemand samen kon kijken. Een tekst
die haar deze laatste fase van haar leven
bijbleef, was ‘Uw genade is mij genoeg’. Het
was niet eenvoudig voor haar om daar ook
op te vertrouwen, en ze voelde zich regelmatig angstig. Na het overlijden van haar man
Gerrit, ruim 4 jaar geleden, voelde ze zich
alleen. Ze was erg blij met de zorg van haar
mantelzorgers Anke en Ronnie, die tot het
laatst bij haar zijn gebleven. Zo was ze ook
bij haar sterven niet alleen. Haar uitvaart in
bijzijn van haar neven, nichten en trouwe
bezoekers van haar, was op woensdag 15
december op Rusthof. We legden haar daar
te ruste bij haar man, en naast haar broer
en zus. We wensen een ieder die haar mist,
sterkte en troost toe.
ds. Marieke E.J. den Braber

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

Roelien Jansons
Op 17 december overleed Roelien Jansons
- Appelo. Ze werd slechts 54 jaar oud. Ruim
zes jaar geleden ontving ze de diagnose
borstkanker. Maar doorzettingsvermogen
en wilskracht maakte dat ze deze jaren
niet doorbracht als patiënt, maar zoveel
mogelijk als moeder, vriendin, echtgenote.
Samen met Peter en hun drie kinderen
Sven, Marit en Arvid, maakte ze actieve
reizen, zoals bij hen paste. Ze begeleidde
de schoolloopbaan van de kinderen, was
blij dat ze het afscheid van de basisschool
en uiteindelijk zelfs nog van de middelbare
school van hen mocht meemaken. Ze bleef
veerkracht houden, en werd omringd door
mensen die haar daartoe ook inspireerden.
Veerkracht ontving ze ook van God, en vaak
vond ze het in een lied zoals ‘Ik zal er zijn’
van Sela. In de dienst op 23 december deel-

Hernieuwde kennismaking met ds. Henk Dikker Hupkes
De gemeenschap van de Hoeksteen is
zelfstandig genoeg om een periode van
bijna vijf maanden zonder dominee te
overbruggen. Maar toch is het prettig
als iemand een deel van het werk van de
predikant-met-verlof waarneemt, ook
voor de gemoedsrust van die predikant.
Ik kan Marieke natuurlijk niet vervangen, wel kan ik voor die tussenperiode
een aantal taken van haar overnemen.
Die taken zullen vooral bestaan uit
enkele kerkdiensten, pastoraat, en
de ondersteuning van kerkenraad,
moderamen en verschillende teams.
Ook uitvaarten en begeleiding horen tot
mijn taken en mede zorg dragen voor de
voortgang in allerlei overleg. We gaan
uit van gemiddeld 16 uur per week. Ik
bewaar goede herinneringen aan mijn
interim-periode in 2019 en zie ernaar uit
om de Hoeksteengemeente weer te kunnen dienen. Ter herinnering heel kort
iets over mijn achtergrond. Ik woon pas
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sinds mijn emeritaat in 2018 in Amersfoort.
Daarvoor was ik zes en half jaar predikant
in Weerselo, in Twente. Ik ben pas op latere
leeftijd theologie gaan studeren. Voordat ik
mijn roeping volgde, was ik lang werkzaam

als redacteur en als directeur van de
belangenorganisatie en uitgeverij die nu
Wandelnet heet.
Ds. Henk Dikker Hupkes

den we in dankbaarheid herinneringen aan
haar en stonden we stil bij die veerkracht.
Op de liturgie vijf klaprozen: bloemen die
bloedrood van de liefde bloeien daar waar
alle kans op groei verkeken lijkt. Symbolisch
voor hoe veerkrachtig Roelien groeide en
bloeide, en hoe God haar daartoe de kracht
gaf. In vertrouwen dat het zo goed is, lieten
we haar los. Onze gedachten zijn bij Peter,
Sven en Andrea, Marit en Arvid en allen die
met het verlies van Roelien nu een lege plek
ervaren. Dat Gods veerkracht ook hen kracht
mag geven.
ds. Marieke E.J. den Braber
Wil Postma Bos (1919 - 2022)
Geboren tijdens de Spaanse griep pandemie, overleden tijdens de coronapandemie
– zo begon Wieke van Raalte het in memoriam voor haar tante Wil, voor wie zij met
haar gezin veel betekend en gedaan heeft.
Mevrouw Postma was een wilskrachtige
vrouw en liet dat ook merken. Dat kon wel
eens wat erg stellig zijn, zo klinkt in de

herinneringen. Ze wist wat er in de wereld
speelde, was scherp van geest en goed
belezen, kon genieten van mooie dingen
en mooie momenten, waardeerde het wat
mensen voor haar deden. Zoals ieder mens
had ook zij pijnlijke of verdrietige herinneringen, zij hield die veelal voor zichzelf.
Haar beroep als onderwijzeres bracht haar
vanuit Friesland in Den Haag en Amersfoort.
Door haar huwelijk met een weduwnaar
kwam ze in Arnhem. Toen ik kennis met
haar maakte nadat ze in 2007 in De Koperhorst kwam wonen, bleek dat ze in de wijk
woonde en werkte waar ik opgroeide. Mijn
vrouw heeft nog les van haar en haar man
gehad. Meester Postma wordt herinnerd
als een hele lieve bovenmeester, juffrouw
Postma als een strenge juf!
Een markante vrouw voor wie het leven te
lang werd. Zoveel viel weg: ‘Waarom zou
ik 100 moeten worden?’, vroeg ze zich af
in 2019. Op 29 december overleed ze, 102
jaar oud. Ze vertrouwde op toekomst bij
God. De liederen die ze voor haar uitvaart

op 5 januari noemde, zingen daarvan. Haar
nabestaanden wensen we kostbare herinneringen en Gods troost in gemis.
ds. Rein van der Zwan

Nieuw wijkredactielid
Naast Cor de Vette zal vanaf nu ook Inge
Borst zich aansluiten bij de redactie voor wat
betreft de Hoeksteen-pagina's.
Omdat Inge door haar werk niet heel vaak
live naar de kerk kon komen en ook corona
daartoe niet heeft geholpen, is zij mogelijk
voor velen nog onbekend. Ze heeft zich
wél uitgebreid voorgesteld als “Gemeentegezicht” in het Drieluik-nummer van april
vorig jaar. Maar weet haar te vinden, als u of
jij vragen hebt.
Tevens kunnen we melden, dat er binnenkort een nieuw mailadres zal zijn om kopij
voor Drieluik naar toe te sturen; drieluik@
hoeksteenamersfoort.nl.

Gemeentegezicht
Wij zijn Jaël en Diana en wonen sinds 5
jaar in Amersfoort. We zijn hier komen
wonen omdat Diana Paraveterinair en
eigenaar is van een dierenartsenpraktijk
in Amersfoort. Jaël is data scientist bij
een groot telecombedrijf en kan dit veel
vanuit huis doen. In onze vrije tijd gaan
we graag wandelen met onze honden
in een bosrijke omgeving in de buurt of
zijn we te vinden in de boulderhal. We
zijn al een tijdje lid bij De Hoeksteen,
echter hebben we de meeste diensten
online moeten volgen en hebben we
daardoor nog weinig andere leden
ontmoet. Op 9 oktober 2021 zijn we
trotse ouders geworden van onze
eerste prachtige zoon Jonah. We zullen
hem binnenkort laten dopen (dat is
inmiddels op zondag 12 december j.l.
gebeurd, red.) en tevens zelf belijdenis
doen om hem voor te gaan in het geloof.
We hopen dat we snel meer mensen
mogen ontmoeten in de kerk.
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Emmaüskerk
Bij de diensten
In de maand februari gaan onze eigen predikanten voor, behalve op 27 februari dan is ds.
Marianne van Amerongen onze voorganger,
maar zij is ook bij ons een beetje ‘eigen’.
Op 6 februari gaat ds. Wim Verschoor voor,
we lezen Marcus 1 : 21-28. Jezus geeft onderwijs in de synagoge en wordt onderbroken
door een bezeten man. Jezus helpt de man
om weer bij zichzelf te komen. Tot op de dag
van vandaag denken mensen dat je in de
kerk moet stilzitten, luisteren en gehoorzamen. Maar Jezus helpt ons om weer bij
onze eigen stem te komen, want juist onze
eigenlijke stem mag klinken.
Op 13 februari vieren we een dienst van
Schrift en Tafel. Zoals u mogelijk gezien
hebt hadden we in de kwartetdienst van
16 januari de psalm van de zondag als uit-

gangspunt voor de dienst genomen.
Ds. Berend Borger wil ook in deze dienst stilstaan bij de psalm van die zondag, Psalm 1.
20 februari: Met de cantorij van De Hoeksteen is afgesproken dat zij op zondag 20
februari medewerking verleent aan de
kerkdienst. Ook deze dienst zal een Psalm
centraal staan, maar welke laat ds. Rein van
der Zwan afhangen van de liederenkeuze
van de cantorij. Bij het schrijven van deze
kopij is net bekend dat er weer kerkgangers
in de kerk kunnen komen en dat beperkt
zingen mogelijk is. We kunnen verder met
de voorbereidingen!
27 februari is de laatste zondag voorafgaand
aan de 40-dagentijd. We lezen Jeremia 7:115 en Lucas 6:39-49, aan de hand waarvan we
nadenken over de woorden ‘Beter je leven!’
(Jeremia 7:3).

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

In memoriam
mevrouw Sophie Oranje
Op de leeftijd van bijna 91 jaar overleed
Sophia Clara Oranje op 25 november jl. in
Hospice Dome. Sophie Oranje is geboren en
getogen in Amsterdam en na de kweekschool werd ze onderwijzeres in Veenendaal, waar ze haar man Zil heeft leren
kennen. Ze kregen 6 kinderen, vier meisjes
en twee jongens, waarvan zoon Pieter op
25 jarige leeftijd door een ongeluk om het
leven is gekomen, wat erg veel verdriet met
zich meegebracht heeft.

Emmaüskerk

Betrokken vrienden van de Emmaüskerk
De Emmaüskerk is sinds enige tijd in het
bezit van een zeer goede geluidsinstallatie en een installatie om kerkdiensten en
andere activiteiten uit te zenden.Dit is voor
de toekomst van ons kerkgebouw een hele
goede investering geweest.Want de kerkzaal
is nu voor vele doeleinden inzetbaar.
Om dit alles gerealiseerd te krijgen moest er
veel voorwerk verricht worden.
Daarom vind ik het belangrijk om hier drie
betrokken vrienden van de Emmaüskerk te

22

noemen. Martin Binnendijk, Jaap Kramer
en Henk Klein Teeselink hebben ontzettend
veel werk verzet om dit alles te realiseren.
Er moesten leidingen getrokken worden,
zowel onder de vloer door, als ook boven
over de zolder, gaten geboord worden om
zaken op te hangen. Weken zijn ze bezig
geweest om alles voor te bereiden, zodat
de installateur maar zo kort mogelijk tijd
nodig had om de zaak af te ronden. Tevens
is er door de heren, samen met Dirk van de
Linden, een prachtig meubel gemaakt, waar

alle apparatuur ingebouwd kon worden.
Het gevolg van deze inzet van deze kanjers
was dan ook dat er € 6800,- op de totale
investering bespaard kon worden.
We nodigen u uit om alles eens te komen
bezichtigen en te beluisteren.
Ik vond het belangrijk dit stelletje betrokken vrienden van de Emmaüskerk eens in
Drieluik te noemen.
Sierk de Bruin

Na de dood van haar man Zil in 1998 is ze
na enige jaren hertrouwd met Gerard Bos
en met hem is ze van haar geliefde huis te
Leersum naar Amersfoort verhuisd en heeft
zij ook - na zijn overlijden - vele jaren met
plezier in haar appartement aan de Eem
gewoond.
Zij heeft zich altijd zeer betrokken gevoeld
bij onze Emmaüskerk en was regelmatig
kerkbezoekster toen zij dat nog kon qua
gezondheid, want die liet veel te wensen
over: veel pijn en het afnemen van krachten,

wat Sophie moeilijk kon verwerken.
Maar zij heeft haar sterke maatschappelijk
betrokkenheid en wilskracht niet verloren.
Tot op het laatst waren haar interesses zeer
breed en had zij met verschillende leden van
onze gemeente waardevolle gesprekken!
Ze had een groot schrijftalent en heeft de
geschiedenis van onze gemeente samengevat in een mooi boekje: “Huis in de buurt
van God en de mensen”, de geschiedenis van
de Emmaüskerk van 1929 tot 2009.
Bij de viering van afscheid en dankzegging

op donderdag 2 december jl. hebben we één
van haar lievelingsgedichten gememoreerd:
“De zachte krachten zullen zeker winnen,”
van Henriëtte Roland Holst. Ja, ondanks
vaak alle ellende, alle tegenkrachten, zowel
in haar eigen leven als in het algemeen,
wilde Sophie blijven geloven in de kracht
van de liefde en mag dit een troost zijn voor
ons allen.
Nynke Hellema

Diaken met wereldwijde blik en oog voor detail
Op 3 november 2013 werd Robert Kordes
bevestigd als diaken, heel jong nog. Het
kerkelijk leven was hem van huis uit
bepaald niet vreemd. Wel was hij toen
nog nieuw in de Emmaüskerk. Actief
meedoen kan enorm helpen om thuis te
raken. Actief werd hij, is hij en blijft hij:
kerk-en-krant, startzondagen, JONAkamp, Taizévieringen, kosterswerk,
hand-en spandiensten. En acht jaar
diaken, met verve, op zijn geheel eigen
wijze!
Ik leerde hem kennen als plaatsvervangend voorzitter van de projectgroep
Mwana Ukundwa, Rwandees voor
Geliefd Kind. De wijkgemeenten van
de PGA ondersteunden een paar jaar
dit project, er werd zelfs een jongerenreis voor georganiseerd. Om werkelijk
draagvlak en actieve betrokkenheid
in alle wijken te verkrijgen bleek nog

niet zo eenvoudig. Wel ging rond dat in de
Emmaüskerk een jonge diaken heel goed
snapte waar het om gaat en dat hij zich
enorm inzette. Er was geen woord te veel
gezegd, Robert was een drijvende kracht in
dit project. Het was heel plezierig met hem
samen te werken. De pannenkoekenmaaltijd in de Emmaüskerk die hij organiseerde
staat hier voor mij symbool voor. En welke
activiteit verder ook bedacht werd, Robert
was erbij.
Het herhaalde zich bij het volgende gezamenlijke project ten behoeve van Syrische
vluchtelingen in Libanon en Jordanië.
Weer zocht Robert de verbinding tussen de
wijkgemeenten, want “We staan toch voor
dezelfde zaak?!” In kerkdiensten in de Emmaüskerk bracht hij ook altijd kleurrijk de
wereld binnen met net even iets meer dan
een saaie collecte-aankondiging. Een eigen
ervaring van wat hij gehoord of gezien heeft

op reis maakte het persoonlijk: je zag het
dan voor je.
Ondertussen vergat hij als een goede
diaken niet wat er heel dichtbij gebeurt
en wat daar nodig is aan ondersteuning.
Een scherpe blik, fijngevoeligheid en oog
voor detail. Want het gaat om mensen.
Die praktische inzet lag hem beter
dan vergaderwerk; diakenen zijn meer
doeners! Acht jaar lang, tot hij op 12 december jl. van zijn taak werd ontheven.
Het is mooi geweest!
Ik vroeg hem bij zijn afscheid wat hij ons
nog mee wil geven. Een handvol ‘tips
en tops’: saamhorigheid behouden, elk
talent zien, ieder mag er zijn zoals hij/
zij is, plezier hebben, als een kind blijven
kijken. Robert, bedankt!
ds. Rein van der Zwan
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Fonteinkerk
Bij de vieringen

Circulaire markt: een succes!

Zo 6 februari: dr. Jurjen Zeilstra, predikant te
Blaricum, is onze voorganger.
Zo 13 februari: we komen samen voor een
viering van Schrift en Tafel.
Zo 20 februari: onze wijkgenoot ds. Jos van
Oord is de voorganger.
Zo 27 februari: we bevinden ons op de
zondag vóór de Aswoensdag. Deze zondag
wordt wel “Quinquagesima” genoemd,
omdat het de “vijftigste” dag voor Pasen is.
Volgende week zijn we alweer op de eerste
zondag in de Veertigdagentijd, en wordt
de kleur paars. Liturgisch raadseltje: als
op woensdag 2 maart de Veertigdagentijd
begint (40 dagen tot Pasen), hoe kan dan de
zondag daarvóór de 50e dag voor Pasen zijn?

In november organiseerde het VDO-team
samen met de duurzaamheidscommissie
en vrijwilligers een circulaire (duurzame)
markt. Het was een geslaagde eerste editie
met veel belangstelling uit de Fonteinkerkgemeente, uit de buurt en vanuit PGAbreed. De focus van deze markt lag op het
ruilen van kleding, speelgoed en kerstartikelen. Dat was goed want zo bleef het deze
eerste keer behapbaar. Het was leuk om
te zien hoe een kind op vrijdag speelgoed
kwam inleveren, om vervolgens met zijn
verworven voucher, op zaterdag de koning
te rijk te zijn met een soort robot. Zo zijn er
vele mooie voorbeelden van ruilingen die
er hebben plaatsgevonden. Vanwege deze

Fonteinkerk

Mooie activiteiten met mooie resultaten
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December is traditioneel een van de
drukste periodes in de Fonteinkerk.
Cliché om te stellen dat het ook in 2021
anders liep dan gebruikelijk maar er
waren wel degelijk mooie activiteiten,
met mooie resultaten.
De kaarsengroep had van restmateriaal
prachtige kaarsen gegoten, die gretig
aftrek vonden. Dit leidde tot een
opbrengst van maar liefst € 3.800,-! Dit
bedrag werd ook nog eens verdubbeld
door een anonieme weldoener! De
opbrengst komt geheel ten goede van
de Stichting Mikondo.
De kinderen van KIEM kwamen op
Kerstavond online samen om naar een
verhaal te luisteren en een kaars aan
te steken. De bloemengroep bouwde
gedurende de adventsweken aan
de liturgische bloemschikking rond
het PKN-thema ‘In een ander licht’.
Woord, licht en leven uit Johannes 1
straalden ons op Kerstmorgen vanaf de
liturgietafel tegemoet.
Geheel volgens de traditie bakte een
groep gemeenteleden oliebollen op
oudjaarsdag.
Er werd een recordaantal van 2.000
oliebollen gebakken, maar liefst 125
pakken mix werden tot beslag verwerkt.
Ook hier viel een prachtige opbrengst
te noteren: € 1.790,-! En ook nu stak
een verdubbelaar haar of zijn neus
aan het venster, zodat bijna € 3.600,extra binnenkwam als bijdrage aan de

onlangs aangeschafte apparatuur
voor het streamen van vieringen.
In januari vinden ook in de
Fonteinkerk wisselingen in de
kerkenraad plaats. In de viering
van 30 januari namen Reina van
Mourik, Annechien Witteveen
en Carla van Ee afscheid. GertJan Geerse werd bevestigd als
ouderling met een bijzondere
opdracht, het co-voorzitterschap
van de kerkenraad.
Dank aan iedereen die
meewerkte aan activiteiten in de
decembermaand, dank aan de
scheidende kerkenraadsleden
en wijsheid maar ook veel
plezier gewenst aan de nieuwe
ambtsdrager!
Rik Vroege, scriba
scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

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

geslaagde eerste editie, komt er een tweede
en wel in het voorjaar. De markt wordt dan
uitgebreid met ‘plantjes’. De datum wordt
later bekend gemaakt. Voor meer informatie kun je terecht bij Margriet Drent,
margrietdrent@hotmail.com.

KIEM: Kerk In Elke Maat
Op 6, 13 en 20 februari is er weer KIEM.
We zullen het gaan hebben over het Onze
Vader. Het is een heel bekend gebed (hoewel: ken jij het uit je hoofd?), maar wat vragen en zeggen we eigenlijk? Wees welkom!

Kaarsen, brownies en
blije gezichten
Ook voor de jongeren van de Fonteinkerk
was het tegen kerst slikken: wéér een
lockdown, wéér niet naar de kerk en wéér
geen leuke ToZ-bijeenkomsten. De ToZleiding ging daarom hoogstpersoonlijk
langs met lichtjes voor in het donker en
comfort-food.
Elke tiener kreeg twee pakketjes: een
zakje brownies en kaarsen voor zichzelf
én een zakje brownies en kaarsen om aan
iemand te geven die wat extra aandacht
nodig heeft. Onze jongeren vonden mooie
bestemmingen voor hun extra pakjes.
Leuke bijkomstigheid: de brownies waren
gebakken door jongeren uit Scherpenzeel
die daarmee geld ophaalden voor Serious
Request. Driedubbel blijheid dus!

Lees je wijs in de Fontein
Boekentip met gespreksavond: De dag
dat de walvis kwam
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 dorpsgemeenschap met deze
ongekende crisis omgaat en overleeft.
Het is een boek dat herkenning
oproept, aan het denken zet, en troost
biedt. Een prachtig boek om in de
voorjaarsvakantie te lezen.
Zodra het weer kan organiseert het
VDO-team in het Huis van Zuid
rondom dit boek een gespreksavond.
Gespreksleider is dan Dineke Houtman.
Mocht je interesse hebben, dan kun je
je nu al opgeven bij Roeleke de Witte,
vormingdoorontmoeting@fonteinkerk.
nl. Houd vooral ook de website in de
gaten voor meer informatie.

25

Protestantse wijkgemeente

Nieuwe Kerk
Terugblik online kerkdiensten
Vanaf zondag 19 december moesten de
kerkdiensten toch weer online gehouden
worden. Dat was een behoorlijke domper,
eerlijk gezegd. Het vergde zowel in inhoudelijke als organisatorische zin een grote
omschakeling, zo vlak voor het kerstfeest.
Geweldig hoe de vele medewerkers aan
die diensten en het kinderkerstfeest (!)
zich direct soepel hebben opgesteld en het
mogelijk maakten dat de diensten konden
doorgaan, ook als de opname op andere
momenten moesten plaatsvinden. Er waren
telkens muzikale bijdragen die toch een
feestelijk accent hebben gegeven aan de
verschillende vieringen. Erg fijn dat ook
de zangers weer een bijdrage leverden. Ik
wil iedereen hartelijk bedanken voor hun
betrokkenheid achter en soms ook voor de
schermen. Wie thuis inschakelt beseft vaak
niet hoeveel er komt kijken om de diensten
te laten plaatsvinden.

Vooruitblik kerkdiensten
Op zondag 6 februari vieren wij het Avondmaal onder leiding van een gastpredikant.
Op het moment van schrijven weet ik nog
niet onder welke condities dat kan, maar het
is sowieso een gelegenheid om ons geloof
te voeden:

Op zondag 13 februari is het thema van de
dienst: Verlangen en verwachting. Wij lezen
Psalm 84 en dat heeft te maken met het
tweede thema uit blok 4 van het Focus-traject. Dit blok gaat over gemeente-zijn. Wat
is de bedoeling van wat wij als christelijke
gemeente doen? Welke roeping geeft God
ons persoonlijk en als kerk, voor onze directe
omgeving en de stad?
Zondag 20 februari hopen wij weer een
doopdienst te houden. Twee kinderen zijn
inmiddels aangemeld. Qua thema denk ik
aan de gelijkenis van de talenten uit Lucas
19: 11-27. Het idee is namelijk om op de
zondagen tot aan Pasen een aantal gelijkenissen uit het Lucas evangelie te bespreken.
Wij doen dat op de zondagen als er geen
Focus themadiensten staan ingepland.
Op zondag 27 februari is het thema: Liefde
en echtheid (Focus blok 4, thema 3). Het
gaat over de vraag hoe mensen van Jezus
te herkennen zijn. Jezus en ook de apostel
Paulus hebben daar zo hun ideeën over en
wij vragen ons af of die inzichten matchen
met onze levensstijl. De schriftlezing is uit
Romeinen 12: 9-18.

Geboren
Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed. (Lied 389)

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

Christel schreef in het kerstnummer van
Drieluik: ‘‘De huidige wereld baart mij wel
zorgen . . . 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. God maakt de aarde
nieuw en door het lezen van de Lofzang
van Maria ervaar ik weer sterk deze hoop”.
Wij wensen jullie dit hoopvolle leven toe
samen met jullie kinderen en allen die jullie
dierbaar zijn.
Ds. Gerard Kansen

Giften
Afgelopen periode mocht de diaconie drie
anonieme giften ontvangen:
50 Euro voor de diaconie van de Nieuwe
Kerk
50 Euro voor het Toon Hermanshuis
30 Euro voor het Hospice in Centraal Azië

Op 22 december is Kees van der Wilt geboren. Kees is de zoon van Christel en Ruben
en het broertje van Gijs en Fien. Van harte
gefeliciteerd met de geboorte van Kees.

Nieuwe Kerk

Terugblik op een alternatieve ‘kerstmarkt’ 2021
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Net als vorig jaar kon de kerstmarkt in zijn
normale vorm niet doorgaan. Daarom is dit
jaar weer gewerkt met bestellingen vooraf
van allerlei lekkernijen die door gemeenteleden zijn bereid. Dankzij de inzet van
Marijke, Cor, Peter, Hilly, Alice en ondergetekende konden op 11 december in totaal 37
families hun bestellingen komen ophalen.

In totaliteit ging het om bijna 50 bakken
snert, zo’n 400 oliebollen, 42 potten jam,
7 flesjes bramensaus en 5 potten appelcompote.
Van verschillende gemeenteleden
ontvingen ik later reactie dat ze heel erg
gesmuld hebben of nog steeds smullen van

de huisvlijt. Met deze actie hebben we de
wijkkas van de Nieuwe Kerk gespekt met
een totaalbedrag van € 575,50. Iedereen van
harte bedankt!
Pauline Promes

Doop, bevestiging en afscheid in foto’s gevangen

Op de foto’s ziet u de doop
van Aline, Charlotte, Emma en
Mirre, afgelopen december.
In januari namen we afscheid
van én verwelkomden we
nieuwe ambtsdragers. We zijn
gezegend met een groot aantal
kerkenraadsleden, wat stemt
tot dankbaarheid. Er zijn nog
enkele vacatures.
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Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk
Rondom de diensten
Zondagmorgen 6 februari komen we samen
in een dienst die waarschijnlijk in het teken
staat van het werelddiaconaat. Het is even
zoeken op welke wijze we hieraan goede
aandacht kunnen geven in coronatijd. We
zijn ondertussen dankbaar voor alle inzet
van de diakenen die op velerLei manieren
handen en voeten geven aan de Bijbelse
opdracht om om te zien naar de naaste.
Ook in de morgen- en avonddienst van zondag 13 en 20 februari hoop ik voor te gaan.
We vervolgen de lezing uit het Bijbelboek
Lukas. Of spellen we het 6e gebod, samen
zoekend naar de betekenis van Gods geboden in onze dagen?
Zondag 27 februari zal in de ochtenddienst
het sacrament van de doop worden bediend.
Een dienst om naar uit te kijken. Deze
getuigt van Gods volharding en trouw. Het is
de eerste van 7 Lijdenszondagen. We staan
op de drempel van de 40-dagen tijd. We
slaan de weg in die uitkomt bij kruis en opstanding. Wat heeft dit stuk evangelie ons te
zeggen in deze ontwrichtende coronacrisis?

St. Joriskerk

Geboren
Dit keer twee geboorteberichten. Gerjan
en Saskia van de Weg ontvingen uit Gods
hand een gezonde dochter. Marie-Claire
is woensdag 15 december geboren. Haar
doopnamen zijn Johanna Elly. Met groot
verlangen is naar haar geboorte uitgezien.
Een wonder van God, zo omarmen Gerjan
en Saskia hun dochter. We feliciteren deze
jonge ouders van harte met de geboorte van
Marie-Claire en wensen ze Gods zegen op de
weg van het leven.
Arno en Doriene van den Bunt werden
verblijd met de geboorte van een gezonde
zoon, hun tweede kind. Het jongetje werd
zondag 9 januari geboren en heet Jonah.
Zijn doopnamen zijn Jonathan Eduard.
Lieke heeft er een broertje bij! Als ouders
(Doriene is onze dochter) zijn we blij en de
Heere God dankbaar voor de geboorte van
de kleine jongen. Ook door middel van deze
wijkberichten feliciteren we Arno en
Doriene en bidden ze wijsheid, liefde en
geloof toe om met hun beide kinderen te
leven in verbondenheid met God.

In memoriam
Vrijdag 17 december jl. is heel onverwacht
mevrouw Yvonne Aalderink overleden. Ze
werd 90 jaar. Sinds mei vorig jaar verbleef
ze in Zorgresidence ‘Het Seminarie’ aan
de Muurhuizen. Ze was als gevolg van een
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oogziekte nagenoeg blind geworden. Dat
maakte haar leven in die laatste tijd heel
moeilijk. En toch. Van meet af bezocht ze
de ochtenddiensten in de St. Joriskerk. Ze
ademde op bij wat ze op zondag hoorde en
kon het niet laten het te delen als ze weer
teruggekeerd was in het Seminarie. Een paar
keer bezocht ik haar, en zoals ze was ging ze
recht op haar doel af: het moest in de korte
bezoekjes écht ergens over gaan. Aan een
bewogen leven kwam een einde. We betuigen haar kinderen en kleinkinderen onze
hartelijke deelneming en wensen ze sterkte
en troost in dit gevoelige verlies. We denken
hierbij ook aan de bewoners - in het bijzonder dhr. P. van Drie die veel met haar optrok en aan het personeel van Het Seminarie. De
lege plaats die ze achterlaat is gevuld met
mooie en kostbare herinneringen. Donderdag 23 december heeft in Hilversum haar
begrafenis plaatsgevonden.

Studiekring
Woensdag 23 februari komt de Studiekring
samen. We buigen ons over hoofdstuk 8 van
het boek ‘Zorg voor de ziel’: de weg van de
Bijbel. Plaats: Filalethes. Tijd: 20.00-21.45
uur. Welkom!

kerk: Hof 1 predikant: ds. W.J. Dekker, 033-4637713,
wj-dekker@kpnmail.nl scriba: R. Gerritsen, 06 48758751,
scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Wagnerstraat 30, 3816 WE
beheerder: Aalt Petersen, 06-51933828
beheerder@verhuurjoriskerk.nl
verhuur: via Annet van Goor, 033-4611275,
info@verhuurjoriskerk.nl, www.verhuurjoriskerk.nl
wijkkas: NL47 INGB 0003 6862 41 t.n.v.
Hervormde wijkgemeente St. Joriskerk
kopij drieluik: coradoek@hotmail.com
bezorging drieluik: tel. 4724037
wijkgebouw Filalethes: Havik 29, beheerder@filalethes.nl
internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Ten slotte
De week van zondag 27 februari houd ik
mijn agenda leeg. Een paar dagen vrij, tijd
voor andere dingen. Ik vermoed dat dit
voor meerderen geldt. Het is fijn om na een
intensieve tijd even te kunnen uitblazen. De
coronapandemie houdt ons ondertussen
nog stevig bezig. Ze heeft ook een grote
impact op het kerkelijke leven. We missen
de onderlinge ontmoeting en het gesprek
met elkaar. We hopen en bidden dat die in
de loop van de nu komende tijd weer mogelijk zullen zijn! Dat God ook aan ons denkt,
zoals Hij eens aan Noach in zijn lockdown
dacht (Gen.8:1). Ineens werd alles anders.
Een hartelijke groet,
W.J. Dekker

‘Buurman, er zitten djinni in mijn huis’
Het leven van veel Marokkanen in
onze buurt is niet gemakkelijk valt me
op. Vaak zijn er familieproblemen en
problemen met de opvoeding. Ook
spelen er veel psychische problemen.
Buurvrouw Ikraam is daarop geen
uitzondering.
Daarbij wordt Ikraam ook nog eens
geplaagd. Niet door buurtgenoten, want
daarmee heeft ze weinig contact. We
krijgen zelfs de indruk dat wij één van
de zeer weinige mensen zijn met wie ze
praat. Toch wordt ze geplaagd, en wel
door djinni. Met name in het islamitische
volksgeloof spelen djinni een grote
rol. Djinni zijn boze geesten. Ze zijn
onzichtbaar, maar kunnen je het leven
knap lastig maken. Vaak hebben ze het
op Ikraam gemunt, vooral ‘s nachts. Het
‘boze oog’ dat zij aan de voordeur heeft
bevestigd om djinni af te schrikken biedt
geen soelaas. Ook de extra gebeden en
het reciteren van de Kor’an hebben niet
geholpen.

Christus ga weg, boze geesten’”. Ikraam zegt:
“Maar ik ben moslim”. “Dat weet ik”, zeg ik,
“Maar ook moslims mogen Jezus Christus
aanroepen".
Langzaam komt het gesprek op andere
onderwerpen. Als we gedag zeggen komt
Ikraam er toch weer nog even op terug: ”Wat
moet ik ook alweer zeggen, buurman? In
de Naam van Jezus Chri…hoe was het ook
alweer?” Ik herhaal de woorden nog een keer
en Ikraam spreekt ze nog een keer na.

Daarna ging ze weer naar huis. Zou ze de
Heere Jezus gaan aanroepen vannacht?
Met geloof? Zou ze Zijn bevrijdende
macht leren kennen? Wat gun je dat je
Marokkaanse buren. En álle buren!
Marc
Marc en Angela werken onder ex-moslims in
Nederland en Europa. Reageren?
Mail: mjvanderpoel@gave.nl

Als westerling ben je al snel geneigd
de djinni naar het rijk der fabelen te
verwijzen. Of de ervaring die Ikraam
ermee zegt te hebben aan haar
psychische problemen te wijten. Maar
dat is te gemakkelijk. Spreekt ook de
Bijbel niet over ‘geestelijke machten
van het kwaad in de hemelse gewesten’
(Efeze 6:12)?
Vandaag kijkt Ikraam extra bedrukt, lijkt
het. Op mijn vraag hoe het met haar gaat
komt zoals gewoonlijk een uitgebreid
antwoord. Ze vertelt hoe actief de djinni
waren afgelopen nacht, en hoe bang ze is.
'Alleen Allah kan helpen', zegt ze.
Het is niet moeilijk om Ikraam iets
over het Evangelie te vertellen. Zo
langzamerhand is ze dat van me gewend
en ze schijnt het prima te vinden.
“Weet je wat je kan helpen?”, vraag ik.
Ze kijkt me verwachtingsvol aan. “In
de Naam van Jezus Christus is kracht.
Niet als een toverformule, maar als je
echt in Hem gelooft. Hij heeft alle boze
geesten overwonnen”. Eerlijk gezegd
weet ik niet zeker of ze begrijpt wat ik
zeg. Maar vandaag lijkt ze open te staan
voor alles dat verlichting kan bieden. Ik
vervolg: “Zeg maar: ‘in de Naam van Jezus
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
Van de geestelijke verzorging

Wij gedenken

Door de Geest van de Levende bewogen

Op 21 november 2021 overleed
dhr. H.A. van de Beek
(geboren op 16 juli 1952).
Op 27 november 2021 overleed
mw. G.A. van Breemen-Duffe
(geboren op 4 maart 1927).
Op 3 december 2021 overleed
dhr. L. van Meeteren
(geboren op 20 april 1930).
Op 5 december 2021 overleed
mw. G. van de Hoef-Brandsen
(geboren op 26 mei 1924).
Op 7 december 2021 overleed
mw. J.G. Tornij-Levijn
(geboren op 22 september 1930).
Op 13 december 2021 overleed
mw. A.H. Willemsen-de Voogd
(geboren op 13 juni 1930).
Op 16 december 2021 overleed
dhr. A.P. van Engen-van Vliet
(geboren op 23 februari 1935).

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

Kringen en kerkdiensten
De Bijbel- en ontmoetingskringen en de
kerkdiensten in de Andreaskapel gaan
vanwege het coronavirus tot nader bericht
niet door.

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk

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

Op 27 december 2021 overleed
mw. F. Langedijk-Schouten
(geboren op 13 juli 1933).
Op 2 januari 2022 overleed
dhr. J.L.H. van Steden
(geboren op 18 juni 1927).
Op 10 januari 2022 overleed
mw. W.H. Singels-van Twisk
(geboren op 21 augustus 1936).
Op 10 januari 2022 overleed
dhr. T.H. Termaten
(geboren op 6 april 1942).
Op 13 januari 2022 overleed
mw. A. Ruitenberg-van den Heuvel
(geboren op 21 oktober 1922).
We wensen alle nabestaanden en ieder
die zich met hen verbonden voelt heel veel
sterkte toe en nabijheid van God en mensen.
En voor u en jou alle goeds en zegen, ook in
2022!
Vriendelijke groeten van Leo Houweling

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

Nijenstede
Johanneskerk

Dichtwedstrijd Het vrije lied
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Op 13 november was het dan zover: de
afsluiting van de dichtwedstrijd ‘Het vrije
Lied’, op initiatief van de Remonstranten, om
een nieuw kerklied te schrijven. In 2019, bij
de eerste editie, kwamen ruim 200 teksten
binnen, deze keer, mei 2020, wat minder,
maar nog altijd ruim 150. Susien Lenselink,
lid van de Johanneskerk, vertelt uit her werk
van de jury: ‘Volledig anoniem ging de jury
aan het werk, en ploegde zich door de stapel
teksten heen. Wij hadden alle vier een eigen
invalshoek: predikant Bert Dicou keek naar
liturgische bruikbaarheid. Cantor-organist
Maarten van der Bijl, van de Geertekerk in
Utrecht, keek naar muzikale mogelijkheden.
Dichter en liturgiedocent Andries Govaart,
keek naar de poëtische kwaliteiten en ik zelf,
vakmatig altijd bezig met close-reading,
zocht naar de gelaagdheid van de bijdragen.’
‘De teksten werden anoniem beoordeeld.

Bijzonder voor mij om later te zien dat
er twee Amersfoorters de eindstreep
hadden gehaald, Gerard Dümmer en Alke
Liebich.’ De teksten zijn aangeboden aan
componisten, wat resulteerde in elf nieuwe
liederen. Ook hier met Amersfoortse
bijdrage van Cees-Willem van Vliet. Het
winnende lied is Elia’s lied van Mirjam
Wolters, op muziek gezet door onze
kerkmuzicus Willem van Twillert.
De bundel is te bestellen bij de webshop van
de remonstranten, op remonstranten.nl
Mijn tekst is verbonden met de corona-tijd:
eenieder in zijn huis viert een eigen liturgie,
alleen én verbonden.
Kleine kaars, verwarm mijn hart,
Maak mij open en zacht.
Verbind mij met het grote licht
Dat heel de wereld dragen wil.

Een zondagse bede is van Gerard Dümmer,
ook te zingen.
Reis met mij deze week.
Sta aan mijn zij.
Ga voor mij uit.
En omarm me
voor ik val.
Amen
Alke Liebich

Protestantse Gemeente Amersfoort

Diaconie
De diaconie vertelt
Regelmatig kunt u van de diaconie van de Protestantse
Gemeente Amersfoort een artikel verwachten over een
collectedoel en andere diaconale investeringen. U informeren
over de opbrengst van een collecte doen we ook met enige
regelmaat, maar het verhaal achter de collectedoelen gaat
over naastenliefde en barmhartigheid. Daar investeert u aan
mee en dat willen we u graag vertellen!
De diaconie heeft als missie te helpen waar geen helper is,
zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Om wereldwijd
te kunnen helpen en impact te hebben op het welzijn van
mensen participeert de diaconie als financier onder andere
in het Fair Factory Development Fund.
De selectie van dit fonds is zorgvuldig gekozen, omdat het op
een duurzame wijze ontwikkelingswerk verricht. Achter dit
project staat tevens een team van enthousiaste professionals,
die gedreven worden door een christelijke levensvisie. Deze
professionals zijn ervan overtuigd dat sociale bewogenheid
en zakelijkheid goed hand in hand kunnen gaan, waardoor
ze de investeringen een grote maatschappelijke impact laten
behalen.
Het Fair Factory Development Fund investeert als
aandeelhouder in voedselfabrieken in ontwikkelingslanden.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere een zuivelfabriek in
Kenia en een rijstverwerkingsbedrijf in Sierra Leone. Al deze

investeringen hebben als doel om boeren, medewerkers
en andere leden uit de gemeenschap een beter bestaan te
geven. Dit gebeurt enerzijds doordat boeren een eerlijke prijs
krijgen voor hun producten en mensen uit de regio een kans
te geven op een baan. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in
scholing en begeleiding. Zo leren boeren zich te organiseren
en krijgen ze training in duurzame landbouwtechnieken.
De jongeren krijgen vakonderwijs, zodat ze meer kans
hebben op een baan in de fabriek.
Voor de diaconie is de investering in het Fair Factory
Development Fund financieel gezien een risicovolle
investering, maar we vinden dit opwegen tegen het grote
maatschappelijke rendement. Dat het fonds een grote
impact kan hebben op een gemeenschap is recent nogmaals
bewezen.
Zo werd Classical Handmade Products uit Bangladesh door
Ikea geselecteerd als nieuwe partner-toeleverancier voor
handgeweven producten zoals opbergmanden, placemats en
vloerkleden.
Dus mocht u binnenkort nog een keer een Ikea binnenlopen,
kijk- en koop vooral een Handmade Product, omdat u het
verhaal kent en weet dat het product bijdraagt aan een
betere wereld.
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Kerkdiensten
DATUM

Adventkerk

Bergkerk

De Bron

De Brug

De Hoeksteen

Zondag 6 februari

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
voorbereiding H.A.
18.30 uur
Ds. W.M. Dekker

10.30 uur
Ds. Jan van Baardwijk
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. B. Borger

10.00 uur
Ds. W.P.
van der Hoeven

10.00 uur
Ds. Marieke den Braber

Zondag 13 februari

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Heilig Avondmaal
18.30 uur
Ds. Hendrik Mosterd
H.A. en dankzegging

10.30 uur
Ds. Jan van Baardwijk
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Marieke den Braber
17.00 uur
Ds. Jan Wolswinkel
Vesper

Zondag 20 februari

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. W.M. Dekker

10.30 uur
Ds. Jan van Baardwijk
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. B. Borger

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Marieke den Braber
Heilig Avondmaal

Zondag 27 februari

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

10.30 uur
Ds. Stijn van der
Woude
Schrift en Tafel

10.00 uur
Dhr. K. Hoogendoorn

10.00 uur
Ds. R. PenningWolswinkel

10.00 uur
Ds. Henk Dikker Hupkes

Woensdag 2 maart (Aswoensdag)

19.30 uur
Gez. viering met RK
Xaverius, Oud-Kath,
Luth.Kerk en Bergkerk

Het werk wacht
Waar het concreet wordt laat de kerk zich slechts mondjesmaat horen
Ingezonden door Pieter Spits, lid van de Bergkerk
Soms hoor je in een preek iets dat je raakt en dat je verstaat als
een oproep. Ik keek naar de onlinedienst uit de Bergkerk op 9
januari, waarin gastpredikant Paul van der Harst voorging en dat
deel ik graag.
Het onderwerp: De doop van Jezus Christus door Johannes met
daaraan gekoppeld de vraag ‘in welk water worden wij gedoopt’?
Ik vond dat in deze preek helderheid en kritiek bij elkaar kwamen.
Allereerst het oecumenisch lezingenrooster. Uit Lucas 3, 15-22
waren de verzen 18 - 20 weggelaten. In die verzen gaat het over
het machtsmisbruik en de wandaden van Herodes. ‘Waar het
concreet wordt, valt het doek’, aldus Van der Harst. ‘Jammer,
want ik denk dat Lucas dat niet voor niets hier heeft neergeschreven. Waarom laat het lezingenrooster dan die verzen weg?
Is waar het concreet wordt niet voor ons bestemd?’
Als tweede is er de recente brief na de klimaattop in Glasgow
(november 2021) waarin PKN-scriba De Reuver, Van den Broeke
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(directeur Kerk in Actie) en bisschop De Korte een oproep doen
aan de Nederlandse overheid om (klimaat)gerechtigheid als
uitgangspunt te hanteren voor overheidsbeleid.
Van der Harst: ‘Die brief is me uit het hart gegrepen. Krachtige
taal. Ik vraag me daarbij wel af of de kerk niet te afwachtend
blijft’. Hij sprak over o.a. over het klimaat, de benadeelden in
Groningen, zaken waarin de kerk niet echt het voortouw heeft
genomen. Je kunt zeggen dat het geluid van enkelen kwam.
Al met al is het té tam, té sporadisch, té weinig profetisch, té
voorzichtig. De kerk in de Covid-periode is drukker bezig om
aan te geven hoeveel mensen er naar binnen mogen, op welke
afstand en of er wel of niet gezongen mag worden. Angstig
houdt de PKN de kaarten tegen de borst gedrukt en spreekt over
luisteren en begrip tonen voor elkaars standpunt.
Als we in een breder perspectief kijken dan laat de PKN nauwelijks het verband zien tussen hoe wij met de schepping omgaan

s

Emmaüskerk

Fonteinkerk

Johanneskerk

Nieuwe Kerk

St. Joriskerk

10.00 uur
Ds. W. Verschoor

10.00 uur
Ds. J. Zeilstra

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. J. Woltinge
Heilig Avondmaal

9.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Prof.dr. H. van den Belt,
Woudenberg

09.45 uur
Ds. B. Borger
Dienst van schrift
en tafel

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. A. Schroten,
Renswoude

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan

10.00 uur
Ds. J.J. van Oord

10.00 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Ds. M. van Dam,
IJsselmuiden
18.00 uur
Dr. W.J. Dekker

10.00 uur
Ds. M. van Amerongen

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Dr. P.J. Visser, Den Haag

Stadsdominee

26 februari
16.00 uur
Mw. ds. M.D. van Loo
viering

19.30 uur
Aswoensdagviering in
de OKKerk op 't Zand

Naast het overmaken van collectes via de app of
de QR-code, kunt u uw bijdrage ook overmaken
op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09
t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort,
onder vermelding van de collectedatum en de
wijkgemeente waartoe u behoort.
De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en
kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.
en de consequenties die dat heeft voor dieren en mensen.
Klimaat, nieuwe pandemieën, grootschalige productie: het
grijpt wereldwijd in elkaar.

Of scan onderstaande QR code:

Terug naar de doop van Jezus. Van der Harst: ’Jezus stapt het
water en daarmee de toekomst in. Hij heelt en bevrijdt; het Koninkrijk van de hemelen komt, het is al begonnen. Zie je het niet?
Jezus stapt die toekomst in, met Johannes en zijn beweging’.
In de afgelopen periode heb ik de roep om ons uit te spreken niet
gehoord helaas. We mogen ons daar niet bij neerleggen. We
moeten bereid zijn tot actie, dat geldt zonder meer voor de PKN.
U weet het toch? Zijn werk wacht … treed dan aan!
NB
De dienst van 9 januari is terug te vinden op de website van de
Bergkerk – item uitzending gemist.
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Allerlei
Expositie ‘Onnoembaar
aanwezig’ – Rietje Bakker
Van 6 februari t/m 10 april exposeert Rietje Bakker
in de Bergkerk. Over de expositie ‘Onnoembaar
aanwezig’ schrijft Rietje Bakker: “Een van mijn
grootste inspiratiebronnen is mijn geloof en hoe ik de
aanwezigheid van God in mijn leven ervaar. Net zoals
die aanwezigheid vaak niet te benoemen is, valt deze
ook niet altijd concreet uit te beelden. Toch is het thema
van die aanwezigheid in veel van mijn werk terug te
vinden. Mijn expositie van het afgelopen najaar in de
Sint Joriskerk in Amersfoort heette “See beyond”, kijk
verder dan je eerste indruk. Wat is er nog meer te zien
en te ervaren, dan het beeld waarnaar je kijkt? Daar
nodig ik u hier ook graag toe uit!”
www.rietjebakker.nl
www.ijmnl.org

Wat is OMEGA
Omega gaat over levensvragen van
ouderen in deze tijd. OMEGA wil
dienstbaar zijn in het pastoraat onder
ouderen en wil binnen de gemeente
en naar buiten verbinden. De
materialen zijn geschikt als leidraad
in een één op één gesprek. Of in de vorm van een cursus,
vergelijkbaar met Alpha.
Voor wie
Allen die betrokken zijn het bij het pastoraat aan
ouderen: ouderlingen, bezoekdames en -heren, diakenen,
betrokkenen bij het missionaire werk. Het is ook bruikbaar
in het gesprek tussen de generaties.
Materialen zijn te gebruiken door deze te downloaden en
naar eigen inzicht aan te passen aan de doelgroep. In de
komende maanden wordt materiaal over rouwverwerking
toegevoegd.
Voor verdere info zie de website:
www.omegavoorouderen.nl Bij home en lessen/
handleiding vindt u meer uitleg. Via de website kunt
vragen stellen.
Voor verdere informatie: Ds. F. (Fré) van Roest (predikant
voor ouderen te Zeist) 0638122955
info@omegavoorouderen.nl
www.omegavoorouderen.nl

CARTOON JOHAN
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Maak een fijn verschil in het
leven van een kind!

Lezenswaard
Leren van ziekte
Jongbloed, dé uitgever van Bijbels, heeft een boek uitgegeven
dat ook een soort ‘bijbel’ is als het gaat om de vragen rond ziekte
en genezing.
Als het om ziekte gaat heb ik ruime ervaring, dus ik was
benieuwd. Eerlijk gezegd heb ik altijd weerzin om boeken over
ziekte te lezen: te vroom, te erg, te persoonlijk, te mooi. Een kans
om nog eens na te denken over wat ik nou zelf over ziekte denk.

Voor onze jeugdigen van de afdeling Gezinshuizen en
Gezinsgroepen van het Leger Des Heils Midden Nederland
zijn wij dringend op zoek naar gastgezinnen.
Als gastgezin verzorg je tijdens weekenden en/of vakanties
de opvang van een jeugdige in je eigen gezinssituatie. De
jeugdige woont in een van de gezinshuizen van Het Leger
des Heils midden Nederland. Zij wonen daar omdat hun
biologische ouders door omstandigheden hen niet meer in
eigen huis kunnen opvoeden.
De logeerweekenden zijn in overleg nader te bepalen,
maar in de basis zal het gaan om 1 vast weekend per
maand en een gedeelte van de (school-)vakanties.

De schrijfster komt uit de rechterflank van de PKN, haar
ziektegeschiedenis is als volgt: als gevolg van bekkeninstabiliteit
komt ze op bed te liggen, kan niet meer lopen en raakt baan
en partner kwijt, 14 jaar lang kon ze niet lopen! Jarenlange
zoektocht langs medici en paramedici, therapeuten en pastores.
Op retraite in een klooster geneest ze, kan weer lopen en begint
een nieuw leven. Deze geschiedenis vertelt ze twee keer, de
eerste keer in een beschrijving over hoe het is om zo lang ziek te
zijn. Ze spaart zichzelf niet en ook familie, vrienden, werkgevers
en medici niet. De tweede ronde in het boek gaat langs dezelfde
geschiedenis maar dan met het leerproces.Het tweede deel is
als een handboek; ook over de leerweg in geloof.

Ben jij degene die dit verschil kan maken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ziekte richt een ravage aan en leidt vaak tot zelfonderzoek dat
terug gaat ver in de tijd. Wat leerde ik van mijn ouders over hoe
je averij kunt verduren, wat begreep ik er over van geloof, hoe
praat ik er over, wie belast ik er mee. Kortom het blijft niet alleen
bij ziekte, het neemt je hele geschiedenis in beslag. Daarin is het
boek helder, de enorme impact die ziekte heeft. Dus alle hulp
van psychologie en theologie is welkom.

Iedereen kan in principe gastouder worden. Wat vooral
telt is dat je een kind veiligheid, warmte en structuur kunt
bieden. Meer weten? Neem dan contact met ons op!
Wij sturen je dan een informatieboekje toe, zodat je eerst
rustig kunt lezen wat het gastouderschap inhoudt.
Ook als u anderszins iets wilt betekenen voor onze
jeugdigen in een vorm van vrijwilligers werk dan komen
wij graag in contact met u.
T. 06) 52584851
E. christel.van.druten@legerdesheils.nl

door: Dineke Havinga

Over boeken die je doen denken

Het boek straalt een groot Gods vertrouwen uit: God gebruikt
alles ten goede en de weg van Christus door het donker heen kan
ook mijn weg naar opstanding zijn. Dat lijkt een verandering
met het denken uit haar jeugd, dat je moest overdenken
waarom God je deze ziekte gezonden had... Het loopt uit op de
belijdenis dat ze deze ziekte nooit had willen overslaan. Dat
beschrijft ze integer.
Voor mij wordt ze dan te veel een ‘zendeling’. Dat is natuurlijk de
hachelijke kant van het feit als je een leerboek van jezelf maakt,
dan zou het de weg van iedere zieke kunnen worden.
Mijn grootste vraag zit bij de beleving van geloof. Als God
alles ten goede gebruikt wat er gebeurt, haak ik zelf af. Ik heb
geen goed woord over voor ziekte, vind het een tragedie die
vaak meer verlies met zich meer brengt dan alleen die van
gezondheid.
Dat een mens dan toch kan leven en de ziekte niet groter maakt
dan het is, dat is in mijn beleving een Godswonder.
Maar ziekte blijft een ramp, ook als er genezing kwam!

www.kruispuntvathorst.nl

Dineke van Kooten
Dwars door de pijn
Jongbloed 2021
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De zachte krachten zullen zeker winnen
De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren
in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten
en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
Henriëtte Roland Holst
(1869-1952)

