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Zelfs vindt de mus een huis
Bij de voorbereidingen voor deze Drieluik had ik steeds de woorden van psalm
84 in mijn hoofd. ‘Zelfs vindt de mus een huis bij u o Heer. De zwaluw legt haar
jongen neer, bij uw altaren in uw woning.’
(dat was dan de variant die wij vroeger in de kerk zongen).
Dat past wat mij betreft precies bij het thema van deze Drieluik. Want het
thema ‘veilige kerk’ is persoonlijk, kwetsbaar en gaat over mensen zoals u en
ik. Het is een onderwerp dat raakt aan de kern van ons bestaan: Vertrouwen.
Het beeld van een klein kwetsbaar vogeltje dat bescherming zoekt voor haar
kinderen past daarbij. Want dat is de plek die je uitzoekt, de veiligste plek.
Zoeken we niet allemaal die bescherming? Zou de kerk daar nu juist niet de
plek voor moeten zijn? En hoe pijnlijk is het dan als juist díe plek je kapot
maakt?
Veiligheid vergroten in de kerk
Als Protestantse Gemeente Amersfoort zijn we al langer met het onderwerp
bezig, wat dit jaar tot een afronding komt in het project ‘veilige kerk’. Daarover
leest u meer in het eerste artikel op p. 4 e.v..
Ik vind het hoopvol dat we er ons als kerk van bewust zijn dát wij niet heiliger
zijn dan de wereld om ons heen en dat we daarin stappen ondernemen.
Ds. Diederiek van Loo roept ons in haar stuk op om als kerk het niet gewoon
te blijven vinden en ze sluit op p.9 af met krachtige woorden die tot nadenken
stemmen.
In een onderzoek van het Nederlands Dagblad bleek dat bijna 9 op de 10
vrouwelijke voorgangers seksisme ervaart in de kerk. Een ongekend hoog
aantal, waar we als kerk ook mee aan de slag moeten. Dat is waar Rolinka
Klein Kranenburg van de Veenkerk (in Amersfoort Noord) voor pleit op p. 6 e.v..
Verder dan de kerk
Psalm 84 gaat verder om de mens te prijzen die bij God bescherming zoekt.
Dat gaat verder dan een gebouw óf een groep mensen. Zo hoop ik dat voor de
mensen die misbruik hebben meegemaakt God kunnen blijven aanroepen
met de woorden van de psalmist: ‘Heer, God van de hemelse machten, hoor
mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob.’ En dat ze zich inderdaad gelukkig
weten door te schuilen bij Hem alleen.
Ik wens u een goede 40 dagentijd toe vol bezinning, ontmoeting en in een
veilige kerk.

Productie
Vormgeving, opmaak en druk:
Drukkerij Torendruk, Nijkerk
Meer informatie over collectebonnen,
rekeningnummers, etc. is te vinden op onze
website of via het Kerkelijk Bureau.

Martien Hoekzema
P.s. Als u voor mij alle spelfouten vindt in deze Drieluik wint u een kop koffie
met mij. Dan nodig ik u graag uit om mee te doen in de redactie van de
Drieluik. Want we zijn met een kleine groep en we willen mooie verhalen voor
u blijven maken.

www.pkn-amersfoort.nl
Foto op de voorkant: Goh Ry-yanh via Unsplash
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Natuurlijk moet de kerk niet met alle winden
meewaaien. Onze Goede Boodschap is oeroud en
heeft eeuwigheidswaarde. Bevrijding, Vergeving,
Opstanding, Liefde, Leven. Tegelijk zijn we maar
beperkte en plaatsgebonden mensen. We kunnen
alleen vanuit onze eigen positie naar de wereld,
naar verleden, heden en toekomst en naar de Bijbel
kijken. Wat betekent deze Boodschap nu voor ons,
en hoe raakt de actualiteit ons als christenen, leden
van de kerk?

door: Remko van der Vos

Maart
inhoud

Groen
Randje

Terecht dat we ons bezinnen over hoe de kerk een
veilige kerk zou moeten zijn, en ook over hoe dit
lang niet altijd voor iedereen het geval was en is.
De kerk is deel van de samenleving en die moet,
net als scholen, werkomgevingen, sportclubs en
parken veilig zijn. Wij hebben een éxtra opdracht
hierin, omdat het om liefde gaat, om de waarde en
waardigheid van een ander die door God zó gewild
is. Om de ander echt te zien: ‘Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi’.
Tegelijk gaat het in het kerkelijk leven ook om
macht en machteloosheid. Om hen die gehoord
worden en hen die vaak niet aan het woord komen.
Om mensen en om menselijk falen. Het vraagt
moed en kracht om in die spiegel te durven kijken,
en veranderingen door te voeren.
Terecht ook dat velen in de kerk zich druk maken
om de klimaatcrisis en de overige milieucrises.
Het is niet zo dat wij partij moeten kiezen in een
wetenschappelijke discussie. Het is ook niet zo
dat wij als enige een (revolutionaire?) oproep
zouden moeten doen om de natuur, de schepping
te behouden en om oog te hebben voor degenen
die het meest te lijden hebben. Dat de situatie
zeer zorgelijk is en wereldbedreigend, is in de
wetenschap geen punt van discussie meer. En zelfs
in de wereldpolitiek is hier overeenstemming over
zoals blijkt uit verklaring van de COP26. Als we dan
weten wat er aan de hand is, hoe kunnen wij als
kerken blijven zwijgen en niet het kwaad als kwaad
benoemen? Hoe kunnen we niet oproepen tot
bekering?

31-33 Kerkdiensten
Remko van der Vos is Lid van de Fonteinkerk

34-35 Activiteiten & allerlei
Er zijn weer vollop activiteiten in de 40-dagentijd.

35

Een kruik van bewogenheid
Column van Jennie Harmelink over bewogenheid en een
kruik vol tranen.

3

door: Martien Hoekzema

Hoe we de kerk in
Amersfoort veiliger
maken
Grensoverschrijdend gedrag is een hot topic tegenwoordig. Ook in de
Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), want mensen binnen de kerk
zijn niet heiliger dan daarbuiten.
Hoe probeert de PGA dit te doen? De Drieluik ging hiervoor in gesprek
met Willem Peuscher en Govert-Jan Bach.

De afgelopen maanden is grensoverschrijdend gedrag in heel
Nederland besproken toen bleek dat er sprake van was zowel in
de entertainment- als in de voetbalwereld. Experts buitelden
over elkaar heen om de problemen te analyseren. Waar ze het
over eens zijn is dat dit soort problemen vaak ontstaan als er
sprake is van scheve machtsverhoudingen. Zo kan de bandleider
een opmerking maken over een jonge vrouw, en stuurt een
voetballeider ongevraagd foto’s rond.

werkgroep met leden uit alle wijken aan de slag gegaan voor
de PGA om dit soort zaken te voorkomen én alles in het werk te
stellen om er voor slachtoffers te zijn.

Preventiebeleid en
vertrouwenspersonen

Ook bij ons in de kerk, in Amersfoort

De afgelopen twee jaar hebben ze gewerkt aan hoe ongewenst
gedrag kan worden voorkomen. Dit is vastgelegd in het
preventiebeleid.
In alle wijkgemeentes is er nu over de veilige kerk gesproken
en hebben ze ermee ingestemd om het beleid te volgen. Een
onderdeel van het preventiebeleid is dat met ambtsdragers/
vrijwilligers gesproken wordt hoe je met elkaar omgaat en wat
grensoverschrijdend gedrag is. De nieuwe gedragscode is hierbij
de leidraad. Er komt een wijkcoördinator die een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG, zie kader) aanvraagt voor vrijwilligers die
met kwetsbare groepen werken.

Dat u als lezer deze situaties mogelijk niet kent in Amersfoort,
betekent niet dat ze er niet zijn. ‘Want’, zo stelt Willem
Peuscher van de werkgroep ‘Veilige Kerk’ ‘er wordt niet altijd
ruchtbaarheid aan gegeven. In onze werkgroep zijn voorbeelden
naar voren gekomen die niet hadden mogen gebeuren in de
PGA en die niet bekend zijn bij een breder publiek’.
Daarom is Willem Peuscher (secretaris van het college van
kerkrentmeester en lid van de Bergkerk) samen met een

‘Een enkele wijk had al vertrouwenspersonen, maar op PGAniveau was niets geregeld. Daarom hebben we ook voor twee
wijkonafhankelijke PGA-vertrouwenspersonen gekozen’, vult
Willem aan ‘om het neutraler te maken, iets verder weg van de
eigen wijk. Maar mensen kunnen bij seksueel overschrijdend
gedrag ook contact opnemen met het landelijke SPMR (zie
kader, red.).’

Maar de kerk is niet heiliger dan deze situaties. Ook daar zijn
verhalen over grensoverschrijdend gedrag en ligt het gevaar
van scheve machtsverhoudingen op de loer. Of zoals de
landelijke PKN het zegt op haar website: “In elke gemeente zijn
slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtsituaties,
in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we
niet voor wegkijken!”

SMPR
- is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie hebben ervaren,
en voor degenen die direct bij hen betrokken zijn;
- komt op voor benadeelden en biedt professionele begeleiding of verwijst door;
- biedt professionele begeleiding aan gemeenten en parochies waarin misbruik gebeurt of gebeurd is of die ermee in
relatie staan;
Zie: SMPR.nl
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Vertrouwenspersonen binnen de PGA

Ineke Ruiter. Zij heeft jarenlang ervaring als
vertrouwenspersoon bij een grote werkgever.
Je kunt haar bereiken op tel. 033-4330474.

Rita Buijs. In haar dagelijkse werk is ze predikant/
geestelijk verzorger in een verpleeghuis en in een
revalidatiecentrum van een ouderenzorgorganisatie.
Ze is ook enkele jaren vertrouwenspersoon. Je kunt
haar bereiken op: tel. 06 44954120

Het beleid is terug te vinden op de website van de PGA:
https://pkn-amersfoort.nl/veiligekerk.
Wat een vertrouwenspersoon doet is te lezen op p. 13.

Waar blijft het vertrouwen
Willem vertelt dat er ook vragen waren: “Waarom we niet onze
mede-kerkleden vertrouwen. Want, vertrouwen is toch de basis
van alles? Dan vertel ik dat het hier ook gaat om het vertrouwen
dat we kwetsbaren beschermen, zoals kinderen. Zij kunnen
zich minder goed verweren en als er de kans is dat er mensen
op je organisatie afkomen die dingen doen die je niet verwacht
en niet wilt, dan is het belangrijk om dat te voorkomen. Ds.
Diederiek van Loo zei eens, ‘Als dit soort dingen gebeuren is
het alsof er een bom in je gemeente afgaat.’ Er zijn alleen maar
verliezers in zo’n situatie. Daarom focussen wij ons ook op het
voorkomen van deze situaties en hebben we preventiebeleid
gemaakt. We weten dat het niet alles voorkomt, maar we hopen
dat het de kerk een veiligere plek maakt.’

Macht en grensoverschrijdend
gedrag
Een preventiebeleid is belangrijk, maar ook de positie van de
wijkpredikant of geestelijk verzorger is belangrijk hierin te
erkennen. Govert-Jan Bach is geestelijk verzorger geweest in

zorginstellingen. Hij zegt hierover: ‘Je vertegenwoordigt juist
als pastor die dimensie van de hemel en de voorzienigheid. Een
dimensie die enorme verwachtingen kan oproepen. En daar
bevinden we ons meteen op het gladde ijs, want hierin schuilt
de verleiding van de macht.’

Kleinere ego’s
‘Voor een veilige kerk is het nodig dat de dominee, pastor of
voorganger leert hoe hij of zij veiligheid en betrouwbaarheid
garandeert. Dat betekent in de opleiding dat de pastor door
supervisie en anders bevraagd moet worden op persoonlijke en
professionele motieven. Een proces van verregaande onthulling
van de diepste motieven uit de persoonlijke geschiedenis. Hij of
zij is namelijk zelf het instrument dat ingezet wordt.
Maar nog belangrijker nog is dat hij Johannes de Doper kan
nazeggen: ‘minui ut cresceat’, ik moet kleiner worden opdat hij
kan groeien, De pastor zal iets van zijn ego moeten inleveren,
kleiner worden zodat de ander kan groeien.’
Een veiligere kerk begint dus bij kleinere ego’s en helderheid in
wat we verwachten van onze vrijwilligers en voorgangers. Zodat
we juist kunnen doen wat één van onze opdrachten is als kerk
volgens Willem: ‘Het beschermen van het leven en alles wat
kwetsbaar is. Want we hebben nu wel gezien dat kwetsbaren
misbruikt kunnen worden. We willen niet dat dat in onze
gemeenschap gebeurt, dat dit onder jouw en mijn toezicht
gebeurt. En dat we er wel wat aan hadden kunnen doen.’

Verklaring Omtrent Gedrag
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor de functie of
het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Justis (de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid)
is de enige instantie die de VOG-aanvragen behandelt en de VOG afgeeft.
Bron: www.rijksoverheid.nl
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door: Mariette Christophe

Rolinka Klein Kranenburg

Als vrouwelijke
predikant zul je
altijd een tandje
harder moeten lopen
Uit een onderzoek over seksisme in de kerk blijkt dat 9 op de 10
vrouwelijke dominees seksime in de kerk ervaart. Rolinka Klein
Kranenburg, predikante in de Veenkerk in Amersfoort Noord ervaart
ook in haar werk hoe haar positie soms in twijfel wordt getrokken omdat
ze een vrouw is. Ze pleit ervoor dat de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) zich hier duidelijker over uitspreekt.

Wat deed dat onderzoek met jou?
‘Ik ben zelf niet bevraagd voor dit onderzoek.Toen ik het bericht
las over de uitkomst, was ik aanvankelijk helemaal niet verrast
en dát verraste mij zelf: wat is het toch gek dat ik zo reageer
op zo’n onderzoek. Want het is natuurlijk schrijnend dat het
feit dat je vrouw bent je geen volwaardigheid geeft in je rol
van predikant. Dat is gewoon onverteerbaar. Ik hoorde van de
vrouwelijke collega’s die ik sprak dat ze zich allemaal herkenden
in het onderzoek, en het is dan ook een belangrijk punt op de
agenda van de Oecumenisch Vrouwen Synode.

Seksisme betekent dat je beoordeeld en veroordeeld wordt
op het simpele feit dat je vrouw bent. Uit dat onderzoek blijkt
dat 60% van de vrouwelijke predikanten daar mee te maken
heeft (gehad). Dat is deels te verklaren door het gegeven dat
de kerk een door mannen gedomineerde omgeving is. Tegelijk,
er werken inmiddels ook heel veel vrouwen in de kerk. Dus
spelen ook bijbels theologische argumenten daarbij een rol.
Men (mannen) baseren zich voor die argumenten onder andere
op teksten van Paulus, waarin hij zou stellen dat de vrouw een
ondergeschikte rol speelt in de kerk. Ironisch genoeg zijn de echt

In juli 2021 bracht het Nederlands Dagblad een onderzoek
uit naar seksisme in de kerk. Hierbij zijn 1300 vrouwelijke
dominees bevraagd. Van de respondenten ervaart 86 procent
seksisme, dat is bjna 9 op de 10. Meer dan de helft van de
vrouwen die seksisme ervaren zegt dat er wordt getwijfeld
aan haar competenties als voorganger. ‘75 procent geeft aan
dat het seksisme uit de gemeente komt. Ruim 60 procent zegt
seksisme te ervaren vanuit collega-voorgangers, en zo’n 40
procent vanuit de kerkenraad. De gemeenteleden vormen dus
de grootste groep, gevolgd door collega-voorgangers.’
Vrouwelijke voorgangers die seksisme ervaren, ondervinden
daar vaak negatieve gevolgen van. Uit het onderzoek blijkt
dat seksisme gevoelens van boosheid (51%), verdriet (25%)
en onzekerheid (19%) oproept. Maar het kan ook strijdlust
opwekken voorvechters te zijn voor een gelijke behandeling.
Een op de vijf vrouwen geeft aan niet beïnvloed te worden
door seksisme. Een kleine groep respondenten (5%) overweegt
soms te stoppen met haar werk vanwege het seksisme dat
ervaren wordt.
(Bron: Onderzoek Seksisme in de kerk ; Aliene Boele )
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Wat zie je gebeuren?
‘Ik merk een groeiend conservatisme in de kerk. De orthodoxie
lijkt de overhand te nemen. Dat is te verklaren doordat de
jonge mensen die theologie gaan studeren vaker uit de wat
conservatievere hoek van de kerk komen. De ‘vrouwelijke
predikant’ blijft daardoor ook een punt van discussie. Eigenlijk
vind ik het dan ook de taak van de PKN om hier stelling
in te nemen. Het Oecumenisch Vrouwensynode onder
voorzitterschap van Rebecca Onderstal heeft naar aanleiding
van het onderzoek een brief naar het moderamen van de PKN
geschreven. Er is een gesprek geweest, er is vooralsnog niet echt
verdere actie op ondernomen. Liever had ik gezien dat er vanuit
de PKN een stevig standpunt was ingenomen door te stellen
dat dat uitsluiting van vrouwen in het ambt van predikant
not done is in een christelijke kerk. Misschien uit angst dat de
behoudende kerken de PKN dan zouden verlaten wordt het
niet zo stellig gezegd. Ik weet het niet. Natuurlijk vier ik graag
de verschillen binnen de PKN, maar dat er gemeenten zijn en
dus ook collega’s binnen diezelfde PKN die de vrouw eigenlijk
niet geschikt achten om dit ambt uit te oefenen, vind ik echt
heel kwalijk. Als bestuur van de PKN moet je opstaan voor je
vrouwelijke predikanten.’

Als je het zelf mocht veranderen
wat zou er dan gebeuren?
‘Ik zou in de hele breedte van PKN de vrouw in het ambt
mogelijk maken. Vrouwen mogen in alle kerken het ambt
dragen en als predikant op de kansel staan. In de Gereformeerd
Kerken vrijgemaakt is men dit gesprek ook aangegaan
en hebben ze na een lang en zorgvuldig proces het ambt
opengesteld voor vrouwen. Het kán dus! We moeten een open
en inclusieve kerk zijn voor iedereen. En ik vind dus dat de
leiding van de PKN hierin moet doorpakken en die koers van
open en inclusieve kerk moet gaan volgen in de hele breedte. In
mijn eigen gemeente De Veenkerk in Amersfoort is het gelukkig
helemaal geen issue hoor. Ik voel me zeer gewaardeerd door
gemeente en collega’s. Tegelijk weet ik ook dat dit echt niet
overal zo is en dat seksisme in de kerk wel degelijk aanwezig
is. Het is en blijft een heel belangrijk punt van aandacht en van
zorg en mag mijn inziens steviger aangepakt worden dan het nu
gebeurt. Wat dat aangaat moet de PKN echt meer meebewegen
met de samenleving waarin zij kerk is.’

Kijk op de kerk

Staan - zitten knielen
Wanneer je voor de eerste keer in een kerk komt, kan
je erdoor worden verrast. Wanneer de aanwezigen
onverwacht gaan staan of zitten. En soms knielen mensen
ook nog. Maar in een protestantse kerk zie je dat laatste
niet zo vaak.

door: Gert de Pijper

vrouwonvriendelijke teksten niet van Paulus zelf. Paulus was
zelfs de eerste apostel die vrouwen een leidinggevende rol gaf in
de jonge nieuwe christusgemeenten.
Wat ook uit het onderzoek blijkt, is dat niet alleen mannelijke
collega’s maar ook gemeenteleden en kerkenraadsleden
soms moeilijk kunnen wennen aan een vrouwelijke predikant.
En dat is best goed te begrijpen. Zeker de oudere generatie,
die erg gewend is aan een man als predikant, kan soms wat
ongemakkelijk reageren op een vrouw. En eerlijk gezegd ervaar
ik dat zelf niet als vervelend. Toch is het wel zo dat je als vrouw
dan wel in de situatie komt dat je jezelf moet ‘bewijzen’, dat je
net zo goed predikant kunt zijn als een man. Van een andere
orde vind ik zelf opmerkingen zeker in mijn beginperiode als
predikant in de trant van “meisje, houd je mond nu maar”, door
mannelijke collega’s of kerkenraadsleden gemaakt. Dat maakte
dat ik mij vaak een roepende in de woestijn voelde en dan bij
mezelf riep: ‘horen jullie mij, luisteren jullie wel naar mij, ik ben
ook een echte predikant!’ Als vrouwelijke predikant zul je altijd
een tandje harder moeten lopen.’

Zit er een bepaalde logica in deze handelingen? Zegt de
Bijbel er iets over? Nee, de Bijbel bevat weinig liturgische
aanwijzingen. Maar het is wel logisch, want eigenlijk zijn
staan en zitten de meest vanzelfsprekende houdingen
wanneer een groep mensen bij elkaar komt. Het maakt
dan niet uit of dat in een stadion, een theaterzaal, een
klaslokaal of een kerk is.
In al die situaties is er wel een onderscheid tussen staan
en zitten. Door te gaan staan maken aanwezigen duidelijk
dat wat gebeurt bijzonder is. Bijvoorbeeld omdat een
belangrijk persoon binnenkomt of men iemand eer wil
bewijzen of begroeten. Of dat het gebeuren van dat
moment een hoogtepunt is tijdens de bijeenkomst. Door
te gaan zitten toon je dat je er klaar voor bent en bereid om
ook het overige wat een bijeenkomst biedt te ontvangen.
En waarom knielen? In de Bijbel is dat een gebedshouding.
Door te knielen laat je zien dat je je van iemand
afhankelijk weet. Je stelt jezelf in dienst van deze persoon.
We lezen het bijvoorbeeld van Daniël. Drie keer per dag
knielde hij, met zijn gezicht naar Jeruzalem. Echter toen
Nebukadnessar hem opdroeg voor een beeld te knielen,
weigerde hij dat. Hij werd voor straf in een brandende
oven gestopt. Voor schrijfster Esther Maria Magnis was het
knielen een reden om rooms-katholiek te blijven, na een
uitstapje naar de evangelischen.
Over een andere houding bij het bidden lezen we wanneer
Jezus een farizeeër en een tollenaar met elkaar vergelijkt.
Beiden bidden staande. Alleen de tollenaar durft zijn ogen
niet naar de hemel te heffen.
En voor het bidden in een samenkomst heeft Paulus nog
een advies: met geheven handen (1 Tim. 2). Soms doen
mensen dat ook in de kerk. Bidden met open en naar
bovengerichte handen op hun schoot of voor hun lichaam.
“De handpalm is geopend naar het licht”, dichtte Ida
Gerhardt in haar gedicht Zondagmorgen.
Het Licht. Daar is de nieuweling misschien wel het meest
door verrast.

Gert de Pijper is lid van de Joriskerk
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door: Ds. Diederiek van Loo

Man en macht
Essay door Ds. Diederiek van Loo,
stadsdominee van Amersfoort

Op de dag dit ik dit essay schrijf is net bekend geworden dat
Marc Overmars aftreedt als directeur van het beursgenoteerde
bedrijf Ajax. Zijn positie was onhoudbaar geworden omdat hij
vele grensoverschrijdende berichten schreef aan vrouwelijke
collega's. Goed dat dit naar buiten komt en goed dat hij de
consequenties aanvaardt van zijn fouten. Tegelijkertijd klinkt
in de berichtgeving door dat het niet écht erg was. En dat het
ook erg sneu is voor Marc zelf, want hij had niet door dat hij over
grenzen ging. Overmars schrijft zelf: "Dit heeft ook grote impact
op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn
gezin met rust te laten." Ik kan me zomaar voorstellen dat de
vrouwen die hij lastigviel met onprofessionele berichten hem
een soortgelijke app gestuurd hebben. Mag je anderen lastigvallen en zelf vragen om met rust gelaten te worden?

Bijzonder pijnlijk
De Raad van Commissarissen roemt zijn uitstekende staat
van dienst voor Ajax en schrijft: "Het is bijzonder pijnlijk voor
iedereen". Dat wil ik geloven, maar er is wel verschil. De directeur
heeft deze pijn veroorzaakt, de anderen voor wie het pijnlijk is
zijn er tegen hun schuld in verzeild geraakt. Hoe zou het taalgebruik in de nieuwsberichten zijn geweest als hij, zeg, jarenlang
een greep in de kas had gedaan? Werd het moment dat het
uitkwam dan ook 'bijzonder pijnlijk' genoemd voor hem?

Zo zijn we als mensen niet aan
elkaar gegeven
Een paar moedige vrouwen hebben de beerput bij The Voice
opengetrokken en er sluiten zich steeds meer dappere mensen bij hen aan. Ik zie het als een profetische beweging voor
gerechtigheid. Dat mensen weigeren zich langer dingen te laten
welgevallen die niet goed voor hen zijn en die hen raken in de
intimiteit van lichaam en ziel: vuile appjes, handtastelijkheden,
grappen, verkrachting, intimidatie. Al die momenten dat er
geen gelijkwaardigheid en geen wederkerigheid is, maar dat de
een misbruik maakt van de kwetsbaarheid van de ander. Zo zijn
we als mensen niet aan elkaar gegeven.
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Aan het Licht brengen
Ik hoop dat ieder die zoiets overkomt de kracht vindt om de
schaamte te overwinnen en te spreken. En dat er dan integer en
met eerbied geluisterd wordt naar het verhaal van haar leven.
Want juist het zwijgen verbindt daders en slachtoffers. Door er
niet over te spreken proberen slachtoffers nooit meer aan dat
moment te denken. En doordat het verzwegen wordt hopen
daders dat hun schending van grenzen onbekend en dus onbestraft zal blijven. Het belangrijkste wat er dus moet gebeuren
is: aan het licht brengen. Aan het licht brengen is een volstrekt
geweldloos middel met enorm effect. Amnesty International
werkt al zo lang volgens dit principe. En wat mij betreft schrijven
we licht met een hoofdletter: 'aan het Licht brengen'. Want het
is licht dat te maken heeft met God. De God die zei: Laat er licht
zijn! Want mensen hebben licht nodig om te leven, en het is
onze roeping om te leven, naar de volle maat van ons kunnen, zo
mooi en krachtig als God ons gemaakt heeft.
'De kerk', dat zijn u en ik. Mensen. En dus heeft ook de kerk te
maken met grensoverschrijdend gedrag en met misbruik van
macht en vertrouwen. Vreselijk is dat. Maar laten we niet uit
schaamte doen alsof het overal gebeurt: bij artsen, dirigenten,
directeuren, in het welzijnswerk, de kunsten en de sport - maar
'bij ons' niet. Laten we er over spreken in klare taal: het is zonde.
En 'bijzonder pijnlijk voor iedereen'.
Maar, met de woorden van spoken-word-artist Bab Gons: praat
niet voor je beurt. Want liefde is alles. Wat iemand die kwaad
doet is geen liefde.
Wie (ooit) met grensoverschrijdend gedrag in de kerk te maken heeft
gehad en hierover wil spreken kan contact opnemen met www.SMPR.
nl. Je mag anoniem blijven als je dat wilt.

Lezenswaard
Als je nooit in haar schoenen hebt gelopen
niet weet hoe het is om
oogcontact te vermijden, te doen alsof je belt
stoerder te gaan lopen
een busje haarlak in je mouw te dragen
via winkelruiten in de gaten te houden
wie er achter je loopt
een omweg te maken zodat je achtervolger
niet ziet waar je woont
om dan soms het grootste gevaar
in je eigen huis te treffen
het zijn toch vaak bekenden
als je niet weet hoe het is om in haar schoenen te staan
niet weet hoe het voelt
niet gehoord, niet geloofd
niet geholpen te worden
om de volgende ochtend
gewoon weer een nieuwe dag te beginnen
de verse wonden, de schade
onzichtbaar
onder je kleding, je huid
vanachter een glimlach
de dag zien door te komen
vertel dan nooit
wat zij moet doen
wat ze moet dragen
dat ze moet baren
en hoe zich te gedragen
hoe te bewegen
wanneer te spreken
hoe ze haar lichaam
hoe ze haar leven
maar leer de wereld van haar houden
zo hard dat ze nooit meer achterom hoeft te kijken
zo hard dat ze mag dansen wanneer ze wil
gaan waar ze wil
laat de wereld nu eens beginnen
hartgrondig van haar te houden
Bron: Bab Gons, Trouw, 9 februari 2020

Over boeken die je doen denken

Poëzie en God
Mijn leraar Nederlands zei ooit: met predikant-dichters moet je een
beetje uitkijken, ze hebben meestal een bijbedoeling. Ik knoopte
het in mijn oren, maar vond het ook jammer, want de gedichten van
domineesdichters, daarvan wist ik wel waar ze over gingen, andere
poëzie vond ik moeilijker te begrijpen.
Voor me ligt een bundel met poëzie, 100 gedichten en gedachten
daarbij van de predikant die deze gedichten uitzocht. Hij is er helder
over: In zijn werk heeft hij veel gebruik gemaakt van gedichten
waarin God of geloof een rol spelen. Hij heeft de bundel de titel
‘Als het nu eens zo is...’ gegeven, omdat hij vindt dat God wel een
pleitbezorger kan gebruiken in deze tijd. Daarmee maakt hij zijn
eigen verlangen meteen kenbaar: dat God ( en liefst ook een gedicht
over God) een einde maakt aan vrees en jou behoedt.
Die helderheid is prettig, je weet waar je aan toe bent en wordt niet
ergens sneaky in mee gevoerd. Het is een prachtige verzameling
gedichten, voor een groot deel uit de vorige eeuw en genoeg van
deze eeuw. Zeer de moeite waard voor leesgroepen in de gemeentes
of om een avond met de samensteller in te vullen. Gedichten lezen
zoveel sneller dan boeken over geloof en prikkelen tot gesprek.

door: Dineke Havinga

Als Je Nooit (fragment)

Het is een veelzijdig aanbod aan gedichten en de reflecties ernaast
zijn voorzichtig, volgen het gedicht met een enkele opmerking
die tot vraag is of een verzuchting. Kortom de commentator loopt
daarmee niet de dichter voor de voeten, maar wel samen op. De
gedichten kunnen nieuwe beelden over God aandragen en de
kanttekeningen geven een zetje om het daarmee uit te houden.
Daarin is het boek geslaagd.
Mijn vragen liggen bij het volgende: poëzie is een kunstwerk.
Er zijn gedichten en schilderijen die niet uitgelegd hoeven te
worden omdat ze voor zichzelf spreken, maar meestal is het
andersom, heeft poëzie een taal die je niet zomaar verstaat, is het
een verbeelding van iets dat niet zomaar anders te zeggen valt. Een
gedicht toont zich in al zijn vreemdheid en laat zich niet zomaar
vangen. Het spreekt ongedefinieerd over God. In de reflecties gaat
het om een gedefinieerde God, daardoor ook vaker een ‘hij’ en een
‘hem’ dan in de poëzie.
De predikant kan het betreuren dat de dichter God een schimmig
bestaan geeft in een gedicht of op afstand houdt. Voor mij is het
verrassend dat niet-religieuze dichters God in hun poëzie als literair
personage opnemen, waarin je niet hoeft te geloven maar die er
wel degelijk toe doet. Het is spelen met het heilige in het profane
waardoor de werkelijkheid van het gedicht transformeert. Ik denk
dat we daar in de kerk blij mee mogen zijn
als dichters van daarbuiten vrijelijk met het
religieuze omgaan in hun verbeelding.
Als het nu eens zo is…
Henk Kroese
Van Warven 2021
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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.

Stadsdominee op televisie
De KRO-NCRV maakt in samenspraak met
de Protestantse Kerk Nederland een wekelijks programma waarin ze elke keer het
reilen en zeilen in een gemeente laten zien.
Het heet 'Petrus in het land'. Dit keer kwam
de vraag bij mij: 'wil je laten zien wat dat
inhoudt, om stadsdominee te zijn?' Altijd
enthousiast over mijn baan zei ik: ja, natuurlijk! Gelukkig lieten de andere betrokkenen
bij verschillende activiteiten binnen het
project Stadsdominee me niet alleen staan.
Er hebben uiteindelijk tien mensen voor
de camera iets verteld over hun geloof en
hun taak. Er zit iets in met kunst, iets met
muziek, iets met stilte, iets met een nieuw
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verstaan van oude woorden, iets met God
en mensen en iets met gezelligheid en passie. Veelkleurig dus, op drie verschillende
locaties en met mensen van halverwege de
twintig tot halverwege de tachtig. Zo mooi
is 'kerk'.
En natuurlijk dacht ik 's avonds laat: oh, dàt
had ik moeten antwoorden op die vraag! En:
'Oh, dàt is helemaal niet aan bod gekomen
in het gesprek. En het is juist zo belangrijk
en leuk…' Het zij zo. Het is net als met sport:
het moet op het moment zelf gebeuren.
Daarna kun je er niets meer aan veranderen.
Maar het is best spannend en we zijn dus

heel benieuwd hoe het geworden is.
Maar wat een geduld moeten die
programmamakers hebben. Al die
voorbereiding en overleg, drie dagen filmen
(ook nog met een drone boven de stad) en
alle nabewerking in de studio – en dan heb
je een tv-programma van een half uur.
Je bent welkom om samen het programma
te kijken op zaterdag 5 maart in de
Amersfoortse Zwaan. Van 16-17 uur praten
we na over ieders belevenissen met de
opnames en presenteren we de nieuwe
kussentjes, die je in de film gemaakt ziet
worden. Om 17.10 uur begint "Petrus in het
land", vanuit Amersfoort, op groot beeld.
vervolg op pagina 31

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.

Tien jaar de
Amersfoortse Zwaan
In de zomer bestaat de Amersfoortse
Zwaan tien jaar. In 2012 startte het
project 'de Amersfoortse Zwaan'.
Natuurlijk kwam het begin niet uit de
lucht vallen, er is hard gewerkt aan een
voortraject waarin de basis is gelegd
voor alles wat er verder gebouwd is.
Maar we zijn beslist van plan om dit
jubileum te vieren, met de mensen van
oudsher, de mensen van het eerste uur
en de mensen die onderweg erbij zijn
gekomen. We hebben alle reden om blij
te zijn. U hoort er nog van!
Ook is er een traject gestart om te
komen tot een renovatie van (vooral)
de entree van de kerk. Die is donker
en hokkerig. Meer vierkante meters
kunnen we niet maken, maar in gesprek
met Monumentenzorg, gebruikers en
eigenaar gaan we kijken hoe we de
entree toch lichter en vriendelijker
kunnen maken. Een verrassende
ontdekking werd gedaan toen alvast
eens werd gekeken wat voor vloer
er onder het zwarte tapijt zat. Het
was even schrobben, maar voortaan
heten we u welkom met uitgestrooide
bloemen! Wij vinden het nu al vrolijker
- en het echte werk moet nog beginnen.

Kerkbalans
We zijn blij met de bijdrages voor
Kerkbalans en de giften die zijn
binnengekomen. Maar als de vraag

even aan de aandacht ontsnapt was
staan op www.amersfoortsezwaan.nl/
kerkbalans-en-giften alle gegevens.
Alle grote en kleine beetjes helpen.
Dank!

Aswoensdag in de Sint
Joriskerk, woensdag
2 maart, 19.30 uur
Als mensen van verschillende kerken
willen we samen de weg naar Pasen
beginnen, bij elkaar komend rondom
dit oude ritueel. Als je vorig jaar op
Palmzondag een palmtakje gekregen
hebt (wat is er veel gebeurd, sindsdien!)
kun je die nu in het vuur gooien. We
verbranden de takjes en de pastores
tekenen met die as bij iedereen een
kruisje op het voorhoofd. Het askruisje
is een teken van boete èn van opnieuw
mogen beginnen, verbonden met
Christus. "Wees bereid de weg van
Jezus te gaan, om samen met Hem op
te staan!", zo klinkt het telkens weer,
bij iedereen die naar voren komt. Een
moment van bezinning nu we naar
Pasen gaan toeleven.
De viering wordt georganiseerd door
de Sint Franciscus Xaveriuskerk, de Oud
Katholieke kerk Sint Joris op het Zand,
de Bergkerk en de Lutherse kerk - en is
open voor iedereen die aan wil sluiten.
In eerdere jaren was het altijd in de
Oud-Katholieke kerk, maar die is te
klein om wat afstand te houden.
Daarom zijn we dankbaar voor het
gastvrij onderdak in de grote sint

Joriskerk. De dienst zal ook live of later
te volgen zijn via internet.
Organist is Jan Jansen en Cees-Willem
van Vliet leidt een projectkoor, dat o.a.
het prachtige Miserere Mei van Allegri
zal zingen. Voorgangers zijn pastoor
Rudolf Scheltinga (Oud-Kath. Kerk),
pastor Phil Jacobs (st. Fr. Xaverius),
dominee Jan van Baardwijk (Bergkerk)
en stadsdominee Diederiek van Loo (de
Zwaan)

Agenda voor de
Amersfoortse Zwaan,
bijeenkomsten op
zaterdag, om 16 uur
2 maart, 19.30 uur: Aswoensdagviering:
begin van de weg naar Pasen (Sint
Joriskerk)
5 maart, 16 uur: presentatie nieuwe
kussentjes, drankje en om 17 uur samen
tv-programma kijken
12 maart, 16 uur: Poëzie en muziek Nacht van de literatuur
19 maart, 16 uur: orgelconcert op het
vermaarde J.H.H. Bätzorgel door Jaap
Jan Steensma met zang van zijn vrouw
Hester Steensma
26 maart, 16 uur: Viering in de
Veertigdagentijd, met om 15 uur
Kerkmuziekbrouwerij voor wie meer wil
weten en samen wil (in)zingen.
2 april, 16 uur: o.l.v. Wijnt van Asselt
spreken we over een ander heikel
thema uit onze geschiedenis: Hella
Haasse, de Heren van de thee en
koloniale nostalgie.

Dames aan het werk in de Katoendrukkerij in de Volmolen.
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Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Adventkerk

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

Kerkdiensten
In de Veertigdagentijd volgen we in diensten waar de eigen predikant in voorgaat de
evangelielezingen zoals die te vinden zijn
in de Veertigdagenkalender van Petrus. Op
die manier sluiten doordeweekse lezingen
en de zondagse kerkdiensten op elkaar aan
en zijn we samen onderweg naar Goede
Vrijdag en Pasen.
Op woensdag 2 maart is het aswoensdag.
De lezingen die bij deze dag en het begin
van de veertigdagentijd horen krijgen bij
ons een plaats in de morgendienst van 27
februari. We lezen dan Amos 5: 6-15 en Matteüs 6:1-6 en 16-21.
Op woensdagavond 9 maart komen we bij
elkaar om te bidden voor gewas en arbeid.
We lezen in deze dienst Lucas 11:1-13.
Op zondagmorgen 13 maart lezen we Lucas
9:28-36. Jezus komt op de berg in een ander
licht te staan. Hij spreekt met Mozes en Elia
die in hemelse luister verschenen waren.
Op zondagmorgen 20 maart lezen we
Lucas 13:1-9. Jezus vertelt een gelijkenis over
een vijgenboom die maar geen vrucht wil
dragen en zo het geduld van de eigenaar op
de proef stelt.

Op zondagmorgen 27 maart lezen we in
Lucas 15:11-32 het overbekende verhaal
over een vader die twee zonen heeft. Het is
bekend geworden als het verhaal over de
verloren zoon.
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.

In Memoriam
Donderdag 10 februari overleed Maarten
- beter bekend als Mart - van der Spek, op
85-jarige leeftijd. Mart is in 1937 in Lisse
geboren, hij trouwde in 1963 met Marie.
Na diverse betrekkingen in onder meer
Heerenveen en Zaltbommel, werd het
gezin namens de GZB uitgezonden naar
Pokot, in Kenia. Terug in Nederland bleef
hij werkzaam bij de GZB, en het gezin settelde ze zich eerst in Renswoude, en later in
Amersfoort. In de Adventkerk is Mart jarenlang missionair ouderling en scriba geweest.
In 2006 overkwam hem een herseninfarct,
dat had grote impact op zijn functioneren.
Oktober vorig jaar bleek hij ernstig ziek te
zijn, en brak er een periode aan van voor-

Alphacursus
Vraag jij je af of er meer is, waar je alles
voor doet of waarom het je voor de wind
gaat? Haak aan! Dinsdagavond 19 april
19.00 eten we samen om daarna door te
praten over de vraag ‘is er meer’?
Scan de QR-code als je meer wilt weten
over de Alphacursus
De avond beginnen we met samen eten,
een moment om kennis te maken. Na
de maaltijd luister je naar een kort,
inspirerend verhaal over het onderwerp
‘is er meer’. Daarna is er de ruimte om
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je vragen en gedachten te delen in kleine
groepen. Interesse, kom dan vooral langs.
Aarzel je nog, schuif dan gewoon aan bij de
eerste avond om te onderzoeken of dit wat
voor je is of neem contact op.
Na de eerste avond kun je wekelijks
aanschuiven: op 26 april & 10 mei t/m 28
juni staan de andere negen dinsdagavonden
gepland.
Erika & Machiel Kommers, Anton Dorrestijn,
Liesbeth Nooteboom & Jan van den Brink

bereiding op en toeleven naar het einde.
Mart was daar rustig onder en ervoer dat als
een grote genade van God. Hij leefde in het
vertrouwen dat de liefde van God sterker is
dan de dood, en dat we met Christus altijd –
of we nu leven of sterven – in het hart van de
werkelijkheid bij God mogen zijn.
Mart van der Spek is op vrijdag 18 februari
begraven.

‘Wat in de samenleving gebeurt, kan in de kerk ook gebeuren’
De wijkgemeente Adventkerk
heeft sinds zo’n tien jaar twee
vertrouwenspersonen. Arnoud Looijen
en Elzeline Strijker. Wat is hun rol
eigenlijk, vroegen we Elzeline. Waar is
een vertrouwenspersoon voor? En met
wat voor vragen kun je bij hen terecht?
“Sinds een jaar of tien hebben we
twee vertrouwenspersonen in de
Adventkerk”, vertelt Elzeline. “Omdat
ik er in mijn werk bij destijds de
GGD goede ervaringen mee had
opgedaan, en er ook in ben opgeleid,
heb ik destijds voorgesteld het ook
in onze gemeente te introduceren.
Daar is na enig beraad mee
ingestemd. Er is gekozen voor twee
vertrouwenspersonen, een man en
een vrouw, zodat iemand daarin
altijd de keuze heeft. Dat is prettig,
want soms lopen er in de gemeente
allerlei dwarsverbanden, vanwege
familierelaties of vriendschappen, en
dan is het prettig om bij iemand terecht
te kunnen die een onafhankelijke
positie inneemt.”
Waar is een vertrouwenspersoon voor?
“Zoals we bij The Voice hebben gezien,
kan het gebeuren dat mensen hun
machtspositie of een status misbruiken
om anderen voor hun karretje te
spannen en er daarbij weinig of geen
rekening mee houden met wat hun
gedrag voor andere kan het betekenen,
wat het met slachtoffers kan doen. Een

Arnoud Looijen

vertrouwenspersoon biedt slachtoffers een
luisterend oor, we zijn een sparringpartner
bij wie je je verhaal kunt doen. En wie je
kunt vragen om mee te denken.”
Wie kan zich bij jullie melden?
“Dat kan iedereen zijn. Jongeren,
volwassenen, mensen met of zonder functie.
Overigens zijn er geen grote verschillen
tussen een vertrouwenspersoon en een
wijkouderling. Je kunt je ook tot een
ouderling wenden, al heeft een ouderling
een specifieke wijk onder zijn of haar hoede,
terwijl wij er voor de hele gemeente zijn.”
Is je verhaal bij een vertrouwenspersoon echt
veilig?
“Ja, daar kun je van op aan. Als vertrouwenspersonen houden we elkaar op de hoogte,
als een melding binnenkomt, zodat we ook
met elkaar kunnen sparren als dat nodig
is. Maar daarbuiten spreken we er met
niemand over, tenzij degene met wie we in
gesprek zijn daar zelf om vraagt.”
Soms kan het misschien nodig zijn dat er
vervolgstappen nodig zijn. Hoe gaan jullie daar
mee om?
“We kunnen hierover adviseren. De vraag
kan zich aandienen of je civielrechtelijke of
strafrechtelijke stappen moet zetten. Denk
bijvoorbeeld aan een situatie van seksueel
misbruik. Als aangifte, bijvoorbeeld
vanwege verjaring niet meer mogelijk is,
kan een melding toch zinvol zijn. Deze
informatie kan van waarde zijn als een
dader meer slachtoffers heeft gemaakt. En

mochten mensen er tegenop zien, of het
spannend vinden, dan kunnen we als
vertrouwenspersoon mee gaan.”
Heeft het nut van een vertrouwenspersoon
zich bewezen in de Adventkerk?
“Niet zozeer vanwege de frequentie,
maar de keren dat het toch nodig was,
was het erg fijn dat we erop waren
voorbereid. En toen ik de uitzending van
BOOS zat te kijken, dacht ik: misschien
is het wel goed om het bewustzijn over
het bestaan van vertrouwenspersonen
te vergroten. Immers, wat in de
samenleving gebeurt, gebeurt in de kerk
ook. Daar moeten we geen illusies over
koesteren. Dus we moeten het goed
regelen, als kerkelijke gemeente, en een
veilige haven bieden als er dingen niet
goed gaan.”
Wat als je een stap naar de
vertrouwenspersonen van je kerkelijke
gemeente te spanend vindt?
“Er is ook nog een landelijke organisatie
voor slachtoffers van seksueel misbruik
binnen pastorale relaties (SMPR). Als je
de mensen in je eigen kerk niet durft te
vertrouwen, dan zou je deze organisatie
kunnen benaderen.”
Wie zich tot de vertrouwenspersonen
binnen de Adventkerk wil richten,
kan een e-mail sturen naar
vertrouwenspersonen@adventkerk.nl

Elzeline Spijker
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Bergkerk
Bergkerk

Vieren
Woensdag 2 maart, Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de veertig
dagen op weg naar Pasen. In de viering van
Aswoensdag ontvangen we als teken van
inkeer een kruisje van as op ons voorhoofd.
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 - vieren Aswoensdag in een
gezamenlijke viering om 19.30 uur (dit jaar)
in de Sint Joriskerk aan de Hof.
Veel gelovigen besluiten om 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.

graag de mening horen van de mensen die
de kapeldiensten bezoeken.
Zondag 13 maart, Reminiscere, ‘Gedenk uw
barmhartigheid’ (Ps.25,6) , 2e zondag van
de 40-dagen. Evangelielezing lucas 9,28-36.
Voor de kinderen is er een Godly Play kinderviering in de kapel.
Zondag 20 maart, Oculi, ‘Mijn ogen zijn
bestendig op de Heer’(Ps.25,15) , 3e zondag
van de 40-dagen. Evangelielezing Lucas
13,1-9. Voorganger is ds. Hanna Rijken. Voor
de kinderen is er kindernevendienst.
Zondag 27 maart, Laetare, ‘Verheugt u met
Jeruzalem’(Jes.66,10) , 4e zondag van de
40-dagen.
Evangelielezing Lucas 15,11-32. Voor de
kinderen is er een ouder-kind viering in de
kapel.
Zondag 3 april, Judica, ‘Doe mij recht o
God.’ (Ps.43), 5e zondag van de 40-dagen.
Evangelielezing Lucas 20, 9-19. Voor de
kinderen is er kindernevendienst.
Na de dienst van 10.30 uur is er een informatie- en kennismakingbijeenkomst voor
nieuwe leden.

Avondgebed
Halverwege de week, op woensdagavond, is
er in de kapel van de Bergkerk het avondgebed. U bent hartelijk welkom voor de
vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur
luidt de klok.

Uit de kerkenraad

Zondag 6 maart, Invocabit, ‘Roept hij Mij
aan’ (Ps.91,15) , 1e zondag van de 40-dagen.
Evangelielezing Lucas 4,1-13. Voor de kinderen is er kindernevendienst.
Start vroegdiensten in de kapel
Na een lange onderbreking vanwege de
coronamaatregelen starten we vanaf 6
maart de kapeldiensten weer op. Het is fijn
om op de vroege zondagmorgen in de intimiteit van onze mooie kapel de eredienst te
vieren. Het is met recht een vroege zondagmorgen, de dienst begint om 9.00 uur. Het
besluit om de kapeldiensten een half uurtje
eerder te beginnen heeft te maken met de
behoefte aan iets meer ruimte tussen de
beide diensten. Alles afwegende heeft de
kerkenraad besloten om voor de zomer te
evalueren. Bij de evaluatie willen we ook
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Op 19 januari vergaderde de kerkenraad
voor het eerst in het nieuwe jaar. Ook deze
vergadering was online via het scherm, hopelijk de volgende keer weer via een echte
ontmoeting. De Bergkerk in coronatijd is
een vast agendapunt. Tot op het moment
van de vergadering is er nog een volledige
lockdown, maar verruiming is in zicht t.w.
kerkdiensten met 50 mensen op inschrijving. We verlangen naar kerkdiensten waarbij weer mensen live aanwezig kunnen zijn.
Besproken wordt het conceptbeleidsplan
2022-2027. Dit is een actualisering van het
vorige beleidsplan en heeft dan ook als
titel “Cirkels van Verbondenheid” II. Het
beleidsplan is een werkdocument, een plan
in ontwikkeling. Het beleidsplan wordt aan
de gemeente voorgelegd op de gemeenteavond van 16 febr. We zijn verheugd met de
verkiezing van twee nieuwe ambtsdragers
Riemke Leusink en Jaqueline van der Beek,
waarbij later Jan Koevoet als nieuwe diaken
volgt. Verder zullen twee mensen een taak

kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917
beheerders/verhuur: 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. R. Leusink,
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

op zich nemen: Desirée Eggink als kerkrentmeester en Lukas Heijs als pastoraal
medewerker. Na een korte pauze worden
de vertrekkende kerkenraadsleden Foekje
Damstra, Sija van de Minkelis en Anja van
Eck toegesproken door hun collega in de
kerkenraad en ontvangen woorden van dank
en waardering voor hun inzet.
M. Beuckens, scriba

Matthaüs Passion in de
Bergkerk
Zaterdagmiddag 5 maart is er een uitvoering van de Matthäus Passion (BWV.244) van
J.S. Bach in de Bergkerk. Uitvoerende Bach Ensemble Amsterdam o.l.v. Paulien
Kostense
Solisten: Evangelist – Stephan Adriaens,
Christus – Joep van Geffen, Sopraan – Elvire
Beekhuizen,
Alt – Elsbeth Gerritsen / Rosina Fabius, Tenor
– David Lee, Bas – Michiel Meijer.
Datum en tijd: 5 Maart 2022 om 18:45
Reserveren via https://www.bachensembleamsterdam.nl/#agenda

Bevestiging van ambtsdragers
en afscheid aftredende
ambtsdragers
In de dienst van zondag 13 februari is
afscheid genomen van bovengenoemde
ambtsdragers en zijn nieuwe ambtsdragers aangesteld. We zijn verheugd dat de
kerkenraad op sterkte blijft.

Informatiebijeenkomst nieuwe
leden en belangstellenden
Zondag 3 april na de dienst van 10.30 uur is
er een informatie- en kennismakingbijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk
en voor hen die zich oriënteren en op zoek
zijn naar een verbinding met een kerkelijke
gemeente. Na een korte kennismaking
volgt er informatie over de Bergkerk en is
er alle gelegenheid om vragen te stellen.
Ook op andere zondagen kunt u voor en na
de dienst terecht bij de Informatietafel in
de hal van de kerk. Nieuwe leden van het
afgelopen jaar die bij ons bekend zijn - door
verhuizing en/of overschrijving - ontvangen

een persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit
lezen en zich in de categorie nieuwe leden/
belangstellenden herkennen, weet u van
harte welkom.

Belijdenis doen
In de komende paasnacht bij de doopgedachtenis is het ook mogelijk om meer
persoonlijk belijdenis te doen. Een persoonlijke stap ingebed in de liturgie om bewust
te behoren bij 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.
Voorafgaande aan de belijdenis kunnen
individueel of in een groep enkele voorbereidende gesprekken worden afgesproken.
Aanmelding bij de predikant predikant@
bergkerk.nl

Biechtgesprek
De 40-dagentijd is vanouds een tijd van
inkeer, vasten en boete. Het kan heilzaam
zijn, juist in de voorbereiding op het Paasfeest, om los te komen van wat een mens
kan bezwaren en hinderen. Het belijden van
schuld in een persoonlijk gesprek afgesloten met een zegening in de kapel van de
Bergkerk kan een bevrijdende mogelijkheid
zijn. Het is mogelijk voor een biechtgesprek
een afspraak te maken met de predikant
predikant@bergkerk.nl

Avondmaal aan huis
Een enkele keer ontvang ik een vraag van
iemand, voor wie het niet mogelijk is de

kerkdiensten te bezoeken, om thuis het
avondmaal te vieren. De gemeenschap
rond de tafel van de Heer is groter dan de
aanwezige kerkgangers, het kan een goede
mogelijkheid zijn om thuis te delen in de
tekenen van brood en wijn. Mocht u thuis
avondmaal willen vieren, dan kunt u een afspraak maken met de predikant predikant@
bergkerk.nl

Wij gedenken
Aart van Meeteren, in de nacht van donderdag op vrijdag 11 februari 2022 is overleden
Aart van Meeteren. Hij is thuis (Huijgenslaan) omringd door zijn geliefden ingeslapen, Aart is 84 jaar geworden. Wij verliezen
als gemeente in Aart een zeer betrokken
en steunend gemeentelid. Bijna altijd was
Aart – samen met Hanneke – in de kerk, hij
vond het belangrijk om er te zijn. Hij is vele
jaren voorzitter van de kerkenraad geweest
en van het college van diakenen van de PGA.
Ook was hij een dragende kracht van de
gespreksgroep geloof en wetenschap. Als
directeur van TNO is hij altijd wetenschapper gebleven. Met zijn bedachtzaamheid
en warme belangstelling was hij bij veel
mensen betrokken. We zullen hem zeer
missen. Onze gedachten en gebeden gaan
uit naar Hanneke, de kinderen en kleinkinderen. Vrijdag 18 februari hebben we in de
Bergkerk in een dienst van Schrift en Gebed
afscheid genomen van Aart. Moge hij rusten
in vrede van de Eeuwige.

Pieternella Maria Tims, zaterdag 12 februari
2022 is zij - in de leeftijd van 95 jaar - in de
Monsigneur Blom Stichting waar zij werd
verpleegd, overleden. Haar leven was meer
dan voltooid. Samen met haar in 2010
overleden man Wouter Tims woonde zij aan
het Stationsplein. Nel Tims wist zich zeer
betrokken bij de Bergkerk. Ze stelde ook in
haar laatste levensfase in het verpleeghuis,
de pastorale nabijheid vanuit de Bergkerk
zeer op prijs. Zaterdag 19 februari was de
afscheidsdienst in de Bergkerk. Moge zij
rusten in de vrede van de Eeuwige.
Jan van den Berg, zaterdagavond 12 februari
is hij thuis (Leusderweg) heel plotseling
overleden. Een grote schrik voor Rietje
zijn vrouw en voor Jan en Mirjam en de
kleinkinderen. Hij was een hardwerkende
en markante man, tot op het laatst bleef hij
betrokken bij het loodgietersbedrijf.
Donderdagmiddag 17 februari was de afscheidsdienst in de aula van Rusthof waarna
hij is begraven. Moge hij rusten in de vrede
van de Eeuwige.

Onderweg
Elke dag heeft genoeg om te overwegen
soms genoeg aan moeilijke dingen
maar ook genoeg voor verwondering en
genieten
genoeg om in het licht van God te zetten
aan een andere horizon.
Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk

Bergrede op 23 maart
Bergrede 2022 door Floris Alkemade: "Leid ons in bekoring!"

Voormalig Rijksbouwmeester Floris
Alkemade brengt in zijn Amersfoortse
Bergrede een ode aan de bekoring: “Ik
herken in de Bergrede twee kernbegrippen: begeerte en gerechtigheid. Begeerte
lijkt in onze tijd het exclusieve domein
van tech-bedrijven en flitsbezorgers te
zijn, die feilloos en geraffineerd onze
verlangens weten te voorspellen en te
sturen.” Alkemade vraagt zich af: wat nu
als we onze verbeeldingskracht inzetten
om begeerte aan gerechtigheid te koppelen? “Dan wordt begeerte een positieve
kracht. De wereld zit te springen om
grote veranderingen op het gebied van
klimaat en sociale gerechtigheid. Met
technologie alleen gaan we het niet
redden. Onze begeerte is een krachtige
motor voor zinvolle verandering als we
die via onze verbeeldingskracht op het

juiste spoor weten te zetten. Wat willen
we eigenlijk echt? Zijn devies: leid ons in
bekoring!
We kijken er naar uit Floris Alkemade als
Bergredenaar te mogen ontvangen in de
Bergkerk. Afgelopen zomer was hij een van
de gasten bij VPRO-zomergasten, recentelijk verscheen zijn boek ‘De toekomst
van Nederland’- de kunst van richting te
veranderen.
Hartelijk welkom, woensdagavond 23
maart 2022, aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.
Kaarten zijn vanaf 6 maart online verkrijgbaar via de website van de Bergkerk, een beperkte oplage fysieke kaartjes zal na enkele
zondagsdiensten voorafgaand aan 23 maart
tegen directe betaling worden verkocht.
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De Bron
Op zondag 27 maart lezen we in een dienst
van Schrift en Tafel Johannes 15:1-8. Jezus
zegt hier over zichzelf: ‘Ik ben de ware wijnstok.’ Wat zegt dat beeld?

De Bron

Op zondag 3 april opeens een heel ander
Bijbelboek ter voorbereiding op het feest:
Spreuken 1:2-33. ‘Wat is wijs?’ is de vraag.
In het projectlied klinkt vandaag: ‘Zet nu
je beste beentje voor. De wijsheid spreekt
ons aan. Laten we nou vandaag gedenken
dat het jaarlijkse pelgrimstochtje al 25 jaar
gehouden wordt. (Oud-)pelgrims vieren
mee, ds. Woltinge geeft mede leiding aan
de dienst.

Dienst door de week

Ben je klaar voor het feest?
Een vraag als titel van het project waarmee
we ons dit jaar voorbereiden op Pasen.
Voordat er feest gevierd kan worden moeten
er eerst allerlei voorbereidingen getroffen worden. We gaan op weg naar Pasen
en mogen in veertig dagen van bezinning
daarnaartoe leven. Een slinger van verhalen
wordt opgehangen, een projectlied met die
titel zingen we wekelijks.
Zondag 6 maart is de eerste zondag van de
veertigdagentijd. Dit jaar lezen we verhalen
uit het evangelie van Johannes. We beginnen met Johannes 11:55 en verder. Daar
lezen we als openingszin ‘Het was kort voor
het Joodse Pesachfeest’. Jezus gaat ook op
weg naar Jeruzalem maar doet eerst nog
Bethanië aan waar hij gast is in het huis van
Maria, Martha en Lazarus. Als er maaltijd
wordt gehouden doet Maria iets heel
bijzonders. Ze zalft de voeten van Jezus met
kostbare olie.
Het wordt een feest met diepgang.
Op zondag 13 maart horen we Jezus over
wat Hem te doen staat en te wachten staat.
De angst slaat Hem om het hart (Johannes 12:20-36). Wat Hij allemaal zegt is niet
eenvoudig te vatten. We laten zijn woorden
op ons inwerken. En we horen in deze dienst
over keuzes waar het Evangelie toe inspireerde en inspireert: Anja Kramer praat ons
bij over het Mali-project.
Op zondag 20 maart lezen we verder:
Johannes 12:37-50. Het onderwijs van Jezus
gaat nog door, Johannes probeert het uit te
leggen en slaat dan ook Jesaja 53:1-11a open.

16

Op woensdag 9 maart is er in de Adventskerk een dienst in het kader van biddag
voor gewas en arbeid, aanvang 19.30 uur.
Voorganger is ds. Mosterd. U bent hartelijk
uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Uit de gemeente
Ter gedachtenis
Gert van Bokhorst
Op zondagmiddag 16 januari is Gert van
Bokhorst overleden. Hij was 84 jaar en heeft
zijn hele leven in Amersfoort gewoond. Zijn
eerste baan was bij zijn vader in de zaak, het
bevoorraden van kruidenierswinkels met
koek- en suikergoed en bakkerswaren. Maar
Gert wilde meer. Hij behaalde zijn Bovag
diploma en werd mede-eigenaar van NAB,
het Nijkerks AutomobielBedrijf, met een nevenvestiging in Bunschoten- Spakenburg.
Gert was een harde werker, een betrouwbare zakenman en bovenal een liefdevolle
en zeer zorgzame echtgenoot voor Tiny, die
in augustus jl. is overleden. Zorgzaam was
hij ook voor zijn naaste familie. Bij zorg en
ziekte was Gert er altijd om de handen uit
de mouwen te steken.
Gert was ook zeer betrokken op de kerk.Hij
heeft veel betekend voor de gemeente van
de Opstandingskerk. Hij vond het, net als
velen met hem, jammer dat het gebouw
van de hand gedaan moest worden, maar
heeft als kerkrentmeester in grote loyaliteit
uitvoer gegeven aan dat besluit en aan het
opbouwen van de nieuwe wijkgemeente De
Bron.
In De Bron stond hij weer klaar als kerkrentmeester. Hij organiseerde samen met dhr.
Joa Merkens de actie Kerkbalans. Namens
de kerk bracht hij twee keer per jaar bloemen naar de dienst geestelijke verzorging

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

van het detentiecentrum in Zeist, en zo
waren er meer van die dingen op de achtergrond waar Gert zich voor inzette.
Gert was een gelovig mens, hij vertrouwde
op God die hem genadig is geweest en zal
zijn, tot over grenzen van de dood heen.
Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij
voor onze gemeente heeft betekend en
wensen zijn familie kracht en troost in de
tijd die komt. Na de afscheidsdienst is Gert
begraven op Rusthof in het graf waar zijn
lieve vrouw Tiny haar laatste rustplaats
vond. (B.B.)
Pieter van Keulen (1925 - 2022)
We leerden hem kennen als een goedmoedige man. Gezellig aanwezig bij de koffie na
de kerkdienst, bij maaltijden en bij andere
bijeenkomsten. Een goed gesprek was aan
hem wel besteed. Het langste deel van zijn
leven woonde hij in Amersfoort Zuid. Als
kind kwam hij er wonen en na zijn huwelijk
met Els Brinkers bleven zij daar. Ook hun
twee kinderen groeiden er op. Enige tijd na
haar overlijden in 1998 is hij naar Schothorst
gegaan. Hij redde zichzelf wel. Hij was ook
nogal op zichzelf, zijn lange leven lang.
Was het aangeboren? Of hebben levenservaringen hem zo gemaakt? Al jong verloor
hij zijn vader. De oorlog liet diepe indrukken na. Hij had een baantje dat hem zelfs
in Kamp Amersfoort bracht, wat heeft hij
gezien? Toen hij 18 werd was het zaak om
aan de Arbeitseinsatz te ontkomen. In 1946
moest hij als dienstplichtig militair naar
Nederlands-Indië waar hij heftige ervaringen opdeed. Hij beschouwde het als een
wonder dat hij gespaard is gebleven. Een
moeilijke en niet te beantwoorden vraag
was: Waarom ik wel en zoveel dienstmakkers niet?
Hij pakte zijn leven na terugkomst op, vond
werk bij Nefkens en is daar tot aan zijn
pensioen gebleven. Hij leidde een goed
leven met wie bij hem hoorden. Het kon wel
eens lijken alsof hij anderen niet zo nodig
had, wat natuurlijk niet zo was. Dat wist
hij en in het laatste stuk van zijn leven kon
hij dat ook zeggen, met de opmerking dat
hij dankbaar was voor zijn leven. Vertrouwen op God had hem geholpen in heftige
gebeurtenissen en moeilijk tijden. In dat

vertrouwen keek hij vooruit toen duidelijk
werd dat zijn levenseinde nabij zou zijn.
Op zondag 16 januari is hij overleden. ‘Mijn
genade is u genoeg’, stond op de rouwkaart.
Onder de klanken van het paaslied ‘U zij de
glorie’ is op 24 januari zijn lichaam op Rusthof uitgedragen. Zijn nabestaanden wensen
we de Geestkracht toe om zich weer aan het
leven toe te vertrouwen.
ds. Rein van der Zwan
Willem Hollestelle (1927 - 2022)
Vriendelijk, wijs, rustig, zachtmoedig, trouw
- dat zijn kenmerken die meteen genoemd
worden door kinderen en kleinkinderen,
door familie en vrienden, door oud-collega’s
en bekenden. Wim Hollestelle was geen
man van veel woorden, zeker niet over wat
hem innerlijk bewoog. Het mocht des te
meer zichtbaar worden in hoe hij leefde.
Met open oog voor en verwondering over

het leven, zon en maan en sterren, de pracht
van de natuur, technische kennis en kunde
om de aarde te bebouwen en te bewaren.
Hij was helemaal op zijn plek bij de Heidemaatschappij, later overgegaan in Arcadis,
om veel projecten in de infrastructuur van
ons land mede te ontwikkelen en de realisering daarvan te begeleiden.
Zoals zoveel mannen van zijn generatie
droeg hij zijn jongensherinneringen aan de
oorlog mee. Daarbij de herinneringen aan
zijn diensttijd die ook hem in NederlandsIndië bracht. Herdenkingen, reünies en
gesprekken met oud-dienstkameraden
waren belangrijk.
In 1954 trouwde hij met Wil, uit hun liefde
zijn drie kinderen geboren. Daar kwamen
partners bij en later kleinkinderen. Een
grote schok was de geboorte van een levenloos kleinkind. In 2009 werd hij weduwnaar.
Het lukte hem de draad van zijn leven op

te pakken en zijn vriendelijkheid, wijsheid,
rust, zachtmoedigheid en trouw te blijven
delen. Als kerkelijke gemeente gedenken
we dankbaar dat hij zijn gaven ook heeft
ingezet als diaken en kerkmeester en dat hij
altijd tot op het laatste grote betrokkenheid
toonde. Op 9 februari is hij overleden, op 16
februari vond zijn uitvaart plaats op Rusthof.
In het vertrouwen dat naar zijn wens bovenaan de rouwkaart staat: ‘Nu is mijn kennis
beperkt, maar dan zal ik kennen zoals God
mij kent.’ Zijn nabestaanden wensen we
troost en kracht van God toe.
ds. Rein van der Zwan

Verantwoording gift
Ds. van der Zwan ontving bij huisbezoek een
gift van € 50 uit dankbaarheid, te bestemmen voor het jeugdwerk uit waardering voor
wat daar ook in coronatijd allemaal gedaan
wordt.

Inzamelingactie voor Gered Gereedschap
Op zaterdag 26 maart houdt de diaconie
van De Bron een inzamelingsactie voor
de landelijke stichting Gered Gereedschap. Op de website van de afdeling in
Nijkerk staat het volgende over het doel
van de stichting: Om huizen te bouwen,
kleding te naaien en meubels te maken
zijn gereedschap en machines nodig. In
Nederland wordt overbodig of verouderd gereedschap vaak weggegooid.
Veel ontwikkelingslanden hebben
echter een drastisch tekort aan gereed-

schap. Gered Gereedschap zamelt afgedankt
gereedschap en machines in, knapt het op
en verzendt het naar ontwikkelingslanden.
Op scholen wordt een vakopleiding gegeven
voor een beroep. En zo is men dan in staat
een eigen bestaan op te bouwen en geeft u
de mensen daar een toekomst.
Heeft u nog gereedschap liggen in een kast,
in de schuur of garage of op zolder dat u
niet meer gebruikt? Kom het inleveren op
26 maart van 14:00 tot 16:00 uur in De Bron.
Alle gereedschap is welkom!

Heeft u een vraag over deze actie, graag
een e-mail sturen naar het e-mailadres
van de diaconie;
diaconie@debronamersfoort.nl.
Roland Fennema, tel. 06 22 77 3733

De Bron, 13 februari 2022
Organist Eddy Vliem met violiste Jara
Vliem; grootvader en kleindochter,
het klonk prachtig!
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De Brug
Bij de diensten

De Brug

De diensten in maart staan in het teken van
de 40 dagentijd. Zoals in het vorige kerkblad
al aangegeven zal het begin daarvan op
woensdag 2 maart (aswoensdag) zijn met
een kort liturgisch moment, waarop er tot
20.00 uur de gelegenheid is een askruisje te
ontvangen.
Ook in de maand maart volg ik in de diensten waarin ik zelf voorga de draad van het
evangelie van Johannes. Hij is de evangelist
van de grote verhalen en de soms lange
gesprekken. Op 6 maart lezen we Joh. 9, een
verhaal over iemand die blindgeboren is en
door Jezus wordt genezen, en die vervolgens ook in spiritueel opzicht steeds meer
gaat zien. Op 13 maart draait het verhaal
om de opstandig van Lazarus uit de dood
en de ontmoeting van Jezus met Martha
en Maria, die daaraan voorafgaat (Joh.11).
Op 20 maart, de zondag waarop het Heilig
Avondmaal gevierd wordt, schakelen we
terug naar Joh. 6, het verhaal over de vermenigvuldiging van de broden en de uitleg die
Jezus daarvan geeft.
Op woensdag 9 maart komen we als
gemeente samen voor de jaarlijkse ‘biddag voor gewas en arbeid’. Bidden is een
mooi middel voor ons contact met God.
Het breekt ook het leven open, want dat
kan soms zo gesloten zijn. We doen dat in
een viering midden in de week. We dragen
daarin ons leven met het dagelijkse werk en
de samenleving op aan God en vragen om
zijn zegen.
Arjan Plaisier, predikant

Uit de kerkenraad - Bezinning
op ‘Hoe nu verder’
Bij het schrijven van dit stuk zijn we nog
bezig met de voorbereidingen voor de
heidag van de kerkenraad op 19 februari. De
afgelopen twee jaar zijn er veel dingen veranderd in ons leven en in de Brug. We hebben hierbij mooie ontwikkelingen gezien
zoals de veerkracht van de gemeente en de
ontwikkeling van kerk tv. Maar we werden
ook geconfronteerd met bijvoorbeeld het
gemis van de fysieke ontmoetingen en de
kwetsbaarheid van verhuur. Nu eindelijk het
einde van de pandemie in zicht lijkt, stelt
dat ons de vraag: Hoe nu verder? Dat vraagt
om een stuk bezinning op ons als gemeente
en op de toekomst. Hiermee zullen we
tijdens de heidag aan de slag gaan.
Door na te denken over kansen en uitdagingen bij een aantal extreme(re) scenario’s
willen we met elkaar erachter komen wat nu
écht belangrijk is voor ons als gemeente. Dit
geeft ons een richtsnoer bij het maken van
een aantal keuzes die we dit jaar moeten
maken. We zijn blij en dankbaar dat we
deze dag in de Brug kunnen houden, en
daar ook de gesprekken en overwegingen bij
Hem kunnen brengen om ons telkens weer
opnieuw te laten zien wat Zijn plan is met
ons en onze gemeente. In de volgende Drieluik zal ik meer vertellen over de uitkomsten
van de heidag.
Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109
Predikant: Ds. Arjan Plaisier, ajplaisier@brugkerk.eu,
tel. 4758181.
Verhuur en beheerder 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. Diaconie De Brug
Ledenadministratie: tel. 06 49 84 26 31 of:
administratie@brugkerk.eu
Kerkbalans: kerkbalans@brugkerk.eu
Autodienst: autodienst@brugkerk.eu
Voor overige adressen en informatie kunt u terecht op
de website van De Brug: www.brugkerk.eu

Alles wat over ons geschreven is
Gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
De tien geboden en de veertig slagen,
Dit hele leven dat geen leven is

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

LB 536:1,4. (Willem Barnard)

Huwelijksjubileum
Op 5 april 2022 hopen de heer J.A. de Zeeuw
mevrouw T. de Zeeuw-Doppenberg, De
Kramershilt 23, 3831 CP Leusden 60 jaar
getrouwd te zijn. We wensen dit bruidspaar
een vreugdevolle dag en Gods zegen en
nabijheid op hun verdere levensweg.

Giften
40 dagentijd
Woensdag 2 maart is de 40 dagentijd
gestart. Dit is een bijzondere tijd, we leven
dan toe naar Pasen. De 40 dagen zijn een
periode van bezinning en concentratie.
In het weekend voor zondag 27 februari zijn er boekjes rond gebracht bij alle
gemeenteleden. Dit boekje is door diverse
gemeenteleden gemaakt en bedoeld voor
dagelijks gebruik. Zodat we met elkaar
in bezinning en ontmoeting op weg gaan
naar Pasen.
Mocht je dit lezen en het boekje niet
hebben ontvangen, laat het mij weten,
dan zorg ik dat je alsnog een boekje krijgt
(dineke.ruitenberg@gmail.com). Een
gezegende tijd gewenst!
Dineke Ruitenberg
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Via Ds. V.d. Hoeven is een gift van € 50,(aan collectebonnen) ontvangen van mw. H.
Via Jan Huizing is een gift van 50 euro van
de fam. V. ontvangen. Ook is een bedrag van
110 euro in de wijkkas gestort door verkoop
van oud ijzer.
Heel hartelijk dank voor deze giften.

Protestantse Gemeente Amersfoort

Algemene Kerkenraad
Moderamen krijgt deel huiswerk terug van AK
Het moderamen van de PGA mocht een klein stukje
huiswerk over doen, vond de Algemene Kerkenraad (AK)
op de vergadering van 22 februari. Er was, mede op verzoek
vanuit de AK, een voorstel gemaakt om de kerkenraad
iets ‘lichter’ te maken: met minder afgevaardigden vanuit
de wijken en andere colleges. Dat is geheel in lijn met het
streven naar een ‘lichtere kerk’ – met minder bestuurders.
Dat is niet zo gek, want veel kerken worden helaas ook
lichter. Niet per se qua ligging, maar helaas wel qua
aantallen leden. Bovendien kan en wil niet iedereen meer
zo intensief vergaderen als wel eens gebruikelijk was.
Toen kwam opeens de vraag op tafel of de
stemverhoudingen in een afgeslankte AK straks nog wel
zouden zijn zoals iedereen graag zou zien. Dat gebeurde
overigens in een heel gemoedelijke atmosfeer. Het was
ondertussen wel even een moment om nog eens opnieuw
te kijken naar de voorstellen, voordat een actualisering van
de plaatselijke regeling zou worden doorgevoerd. Zulke
dingen gebeuren.
Eensgezindheid over werkwijze noodzaak
Het is misschien droge kost, maar als gezamenlijke PGAgemeenten kun je alleen goed samenwerken als je het
eens bent over de werkwijze en de regels die je daarbij wilt
hanteren.
Aan het begin van de vergadering – de eerste sinds
lange tijd weer op locatie – werd nog gedacht dat deze
bijeenkomst er eentje was met een vrij korte agenda. Dat
bleef ook zo, maar onverwacht ontspon zich dus wel een
wat langere discussie.
Over een aantal andere zaken liet de AK zich vooral
bijpraten. Zoals over het beleidsplan 2022-2027 van de
diaconie. De diakenen hun werk doen, maar willen wel
proberen iets zichtbaarder te worden in de Amersfoortse
samenleving. Niet zozeer om meer eer van het werk te
krijgen, maar wel om duidelijk te maken dat diaconale
hulpverlening een belangrijke bijdrage levert aan de
stedelijke samenleving.
Amersfoort geeft warmte
De diaconie probeert steeds te ontdekken waar ze kan
helpen waar andere instanties dat niet doen of niet kunnen.
Momenteel wordt, samen met anderen, bijvoorbeeld
gewerkt aan het project Amersfoort geeft warmte. Doel
daarvan is om mensen met weinig geld te helpen om de
sterk gestegen energiekosten te dragen. Ook op andere
manieren wordt gezocht om praktische hulp te verlenen,
liefst met inzet van jong en oud. Het belang om ook
jongeren betrokken te houden bij het praktisch diaconale
werk kwam nadrukkelijk aan de orde.

Kerkbalans valt positief uit
De kerkrentmeesters gaven de eerste resultaten door van
de Actie Kerkbalans. De eerste resultaten geven goede
hoop dat ook dit jaar de begroting zal worden gehaald.
Kerkleden blijven gelukkig bereid om naar vermogen bij te
dragen. Dat is een reden om dankbaar voor te zijn!
Feit is wel dat de gelden door een steeds kleinere groep
donateurs worden opgebracht, al lijkt de terugloop van het
aantal deelnemers iets af te vlakken. De kerkrentmeesters
konden ook de definitieve opbrengst van de Actie
Kerkbalans 2021 melden. Die blijkt uiteindelijk zelfs
€77.000 meer te hebben opgebracht dan was begroot.
Daarmee kunnen ook tekorten worden aangevuld die
zijn opgetreden door een teruggelopen verhuur in de
coronatijd.
Tijd voor gezamenlijke bezinning
Vanzelfsprekend ging niet de gehele AK over bestuurlijke
en zakelijke kwesties. Naar goed gebruik werd na de
opening eerst tijd ingeruimd voor bezinning. Die werd
geleid door dominee Plaisier. Hij wilde het Zonnelied van
Franciscus van Assisi met ons bespreken (wat we deden in
kleine groepjes), maar eerst gaf hij ons een beetje context
mee. Dit loflied van Franciscus op God en Zijn schepping
lijkt misschien geschreven op een mooie zonnige dag,
buiten in een tuin. Niets is echter minder waar. Franciscus
schreef het gedurende een lang ziekbed, enige tijd voor zijn
dood. Met deze gedachte in het achterhoofd zie je het lied
toch beslist in een ander daglicht.
Een vertegenwoordiger van de gastgemeente (De Brug
dus) de avond af. Arie de Boer vertelde dat wijkgemeente
De Brug op 27 februari weer voor het eerst met de hele
gemeente bij elkaar zou komen voor de eredienst. Een
bijzondere gebeurtenis. Hoewel de voorbije tijd er één met
veel beperkingen was, stond het gemeentewerk toch niet
stil. Er kwamen zelfs nieuwe gemeenteleden bij, met name
jonge mensen. Zo veel zelfs dat een nieuwe 25+-kring werd
opgericht. Binnenkort begint de gemeente ook weer met de
jaarlijkse activiteiten in de 40 dagentijd, met ook ditmaal
weer een bezinningsboekje. Corona heeft niet alles doen
inzakken, verre van dat.

Klaas ter Horst
Secretaris Algemene Kerkenraad
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De Hoeksteen

kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898
coördinator beheer: S. Woldendorp, tel. 06 24340984
predikant tijdens verlof van ds. Marieke den Braber:
Interim-predikant ds. H.C. (Henk) Dikker Hupkes
Tel. 06-46392964; e-mail: interim@hoeksteenamersfoort.nl
(vooral werkzaam op dinsdag en donderdag)
scriba: scriba@hoeksteenamersfoort.nl
penningmeester: H. van de Kamp, Binckesstraat 118, 3814 TW
bankrekening: NL18 ABNA 0553 2171 35
internet: www.hoeksteenamersfoort.nl

Uit de Kerkenraad
Zwangerschapsverlof
Zondag 13 februari was de laatste zondag
dat onze wijkpredikant Marieke den Braber
voorging vóór haar zwangerschapsverlof.
We wensen haar een goede tijd toe en
Gods hand op haar, het nieuwe leven en het
hele gezin. Diezelfde zondag stelde onze
interim-predikant Ds. Henk Dikker Hupkes
zich aan ons voor. Hij is voor de meesten van
ons geen vreemde want hij had Marieke ook
vervangen bij haar eerste zwangerschapsverlof.

Hoe verder na corona
In de kerkenraadsvergadering van januari
waren wij nog steeds druk bezig met het
speciaal regelen van dingen in verband met
corona. Wij zijn blij dat er zoveel mensen
zijn die er de schouders onder zetten om
toch de activiteiten op een aangepaste wijze
door te laten gaan. In dit geval betrof het
de kinderdienst, de vesperdiensten en de
maandelijkse maaltijd. Ook keken we vooruit naar de periode na corona. Hoe gaan we
het Avondmaal vieren? Is het misschien wijs

om sommige corona gerelateerde wijzigingen te behouden? In ieder geval behouden
wij het gebruik van ‘de kleine bekertjes’ voor
wie dat wil. In de moderamenvergadering
van 10 februari was het al zover: er werd
besloten dat we vanaf zondag 20 februari
nagenoeg helemaal terug naar ‘normaal’
zullen gaan. De Inspiratieavonden startten
in januari alweer op; ook de Kookclub begint
weer (tweede donderdag van de maand)
en de vesperdiensten gaan vanaf maart
(tweede zondag) weer fysiek.

Beeld- en Geluids-team:
“Ik heb dit nog nooit meegemaakt, een
kerkdienst leiden vanuit mijn werkkamer”
vertelde Ds. Klaas Bom ons de afgelopen
zondag. Hij had corona, dus zou normaal
een vervanger in de dienst moeten
voorgaan. Maar onze Bart den Hond zag
hierin een uitdaging voor ons als team om
de interactieve mogelijkheden van onze
nieuwe installatie te benutten. Via Teams
werd een verbinding met Ds. Bom gelegd

en zo kon hij ‘ingeplugd’ worden in ons
nieuwe systeem en ‘gewoon’ voorgaan.
Zijn thema had niet actueler kunnen
zijn: ‘getest worden’. Het was voor
ons allemaal heel spannend, maar
we werden rijk beloond. Een mooie,
complete dienst zowel in de kerk als
in de huiskamers. Hiermee heeft de
nieuwe installatie weer prima zijn
bestaansrecht bewezen.

De Hoeksteen

Een unieke kerkdienst
23 januari was in elk opzicht een
bijzondere dienst. Voor het eerst
in een flinke poos mochten we als
gemeenteleden weer live naar de
kerk. En toen wilde het geval dat de
dominee niet live aanwezig kon zijn
i.v.m. een coronabesmetting. Hier werd
een creatieve oplossing voor bedacht.
Hieronder de ervaringen van Ds. Klaas
Bom en het “Beeld- en Geluids-team”
van de Hoeksteen.
Ds. Klaas Bom:
Toen ik op woensdag, het was nogal
liefst mijn verjaardag, een positieve
uitslag van de thuistest kreeg, heb ik
gelijk Arjan Tissink ingelicht. Ik zou
hoogstwaarschijnlijk de afgesproken
preekbeurt voor de zondag erop niet
kunnen vervullen. Jammer, tenzij er een
creatieve oplossing werd gevonden.
En dat was het geval, er bleek meer
mogelijk in De Hoeksteen. Vanuit huis
de dienst leiden was natuurlijk niet de
beste ervaring ooit. Zoals met al die
online ervaringen is het menselijke
contact toch minder. Ik kon de mensen
in de kerk nauwelijks zien. Toch was
het gegeven op deze manier met jullie
verbonden te zijn heel bijzonder. Een
echte dienst, waarin God afstanden
overbrugt. Het voelde daarom toch
dichtbij.
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Werkgroep Groene Kerk
Wij hebben allemaal wel een hart voor Gods
schepping, waar wij deel van uitmaken;
toch zijn er mensen onder ons die zich daar
meer dan gemiddeld voor willen inzetten, waaronder in onze kerk de ‘werkgroep
Groene Kerk’. Zij kwamen met een voorstel
voor wat wij als kerk nu al kunnen doen en
wat er nodig zou zijn om lid te worden van
het samenwerkingsverband ‘Groene Kerken’
(zo ver zijn wij nog niet). Twee jaar geleden
hebben wij de ‘Groene Bijbel’ ontvangen
vanuit de Bergkerk. Niet om te houden maar
om mee aan de slag te gaan en vervolgens
door te geven aan een andere kerk. In de
Vesperdiensten zouden een seizoen lang de
schepping en de natuur centraal staan. Dat
is vanwege corona maar deels gelukt, maar
dit seizoen is er een doorstart gemaakt. De
kerkenraad heeft besloten de Groene Bijbel
door te geven aan De Bron tijdens een van
deze vesperdiensten. De werkgroep bruist
van ideeën voor de nabije toekomst, met
name de komende Veertigdagentijd. Wil je
meedoen met deze werkgroep, stuur dan
een mailtje naar Corita Johannes, corita.
johannes@gmail.com.
Vacatures
Helaas moeten we elke kerkenraadsvergadering de vacatures bespreken; het zijn er
vele! Al een tijdje missen we een jeugdouderling, een missionair ouderling, een
diaken, een kerkrentmeester. In september

komen er nog een paar vacatures bij, waaronder de taak van kerkbeheerder: na vele
jaren trouwe inzet stopt Stijnco Woldendorp
ermee. We bespraken namen en wie wie zou
benaderen, want hoewel de vacatures ook in
de Nieuwsbrief geadverteerd worden, werkt
de persoonlijke aanpak toch het beste.

is 14 april. Komt u weer gezellig dineren?
Aanmelden: In de hal van de kerk ligt een
lijst, waarop u uw naam en telefoonnummer
kunt noteren. Of telefonisch bij Ingrid Petten:033-4807401 of 06- 22230550.
Ingrid Petten

Veilige Kerk
Hoeksteen Vitaal
We keken ook vooruit: naar de Veertigdagentijd en naar de Startzondag. Naar de
voorstellen van de werkgroep Hoeksteen
Vitaal, mede naar aanleiding van de verhalen van velen van ons tijdens de kerkdienst
van 19 december 2021. Ook naar ‘aardse’
dingen, want daar leven wij: het beeld- en
geluidssysteem, het interne communicatiesysteem. Maar ook de Paaskaars! Er gebeurt
ondanks alles veel in de kerk. We houden
vast aan de Heer, die ons bijeenhoudt en ons
zegent.
Ineke van Oosten, scriba

KOOKCLUB weer van start!
Na een pauze van 3 maanden is het plan
om weer starten met de kook/eetclub in de
Hoeksteen. Fijn dat we elkaar weer kunnen
ontmoeten en samen eten! Deze eetclub
wordt gehouden op elke 2e donderdag van
de maand om 18.00 uur. Er is plek voor 20
deelnemers. U kunt ook kennissen/vrienden
uitnodigen die de Drieluik niet ontvangen.
Het kost € 5,- (een 3-gangen menu). We
starten op 10 maart, de volgende ronde

Grensoverschrijdend gedrag. De laatste
tijd komen daar van verschillende kanten
alarmerende berichten over naar buiten.
Het zijn berichten waar je van schrikt, die je
verdriet doen. Misschien vraag je je af hoe
we dat in de kerk doen? Hoe gaan wij om
met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?
Want ook in de kerk komt dit voor. En is
daar iets voor geregeld? Kun je bij iemand
terecht als je zoiets meemaakt of als je iets
vermoedt?
Binnen de Hoeksteen zijn Corry Nap en Rita
Buijs de vertrouwenspersonen die door de
kerkenraad zijn aangesteld. Bij ons kun je
terecht als er iets speelt waarvan je denkt,
dit is niet pluis. U mag erop vertrouwen dat
we zo zorgvuldig mogelijk en betrokken te
werk (zullen) gaan. Heeft u vragen over dit
bericht of wilt u in contact komen met één
van ons? Aarzel niet om één van ons aan te
spreken of contact op te nemen.
Onze telefoonnummers vindt u op de
website van De Hoeksteen: https://hoeksteenamersfoort.nl/klachtenregeling-enongewenste-intimiteiten/.
Corry Nap en Rita Buijs

Wandel jij mee met ‘t 25e Pelgrimstochtje?
’t Pelgrimstochtje viert dit jaar zijn
25-jarig bestaan en jij kan mee
pelgrimeren! Op 1 en 2 april wandelen
wij, ongeveer 35 pelgrims, per dag
zo’n 20 km in de omgeving van Heiloo.
Tussendoor overnachten we in het lokale
klooster Onze Lieve Vrouw ter Nood.
Om dit bijzondere jubileum te vieren,
organiseren we op zondagochtend 3
april een speciale Pelgrimsdienst in
De Bron.

ooit: ‘Alles wat je thuislaat, is meegenomen!’
Kosten voor dit 25e Pelgrimstochtje,
inclusief avondmaaltijd, overnachting
en ontbijt: € 100,00 p.p. Zin om mee te

pelgrimeren? We hebben nog een paar
plekjes vrij! Meer weten of meteen
aanmelden? Bel of mail mij
06-2621 8815, jvdbijl@axemedia.nl.
Jeroen van der Bijl

Enige achtergrondinfo: ruim 25 jaar
geleden namen twee dominees,
Han van Verseveld en Jan Wolswinkel,
het initiatief voor een tweedaagse
wandeltocht met overnachting in
een klooster. De jaren erna groeide ’t
Pelgrimstochtje uit tot een gewilde
activiteit, met veel fans uit Amersfoortse
kerken en daarbuiten. Naast een redelijk
fit lijf nemen we zo weinig mogelijk mee
in onze rugzak. Want een wijs man zei
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Emmaüskerk

Emmaüskerk
Bij de diensten

Pastoraat in de Emmaüskerk

Zondag 6 maart is de eerste zondag in de
Veertigdagentijd. Voorganger is ds. W.
Verschoor. We gaan op weg naar Pasen
en mogen ons daar in veertig dagen van
bezinning op voorbereiden. Al eens eerder
schreef ik in het afgelopen jaar over de
lezingen van de zondag. In het oecumenisch leesrooster wordt ieder jaar één van
de eerste drie evangeliën gelezen. In het
zogenaamde A- jaar is dat Mattheus, in het
B- jaar Marcus en in het C- jaar Lucas. Het
evangelie van Johannes doet daar niet in
mee en dat wordt meer en meer als een
gemis ervaren. Daarom heeft de werkgroep
eredienst van de Raad van de Kerken dit
hele seizoen het evangelie van Johannes op
de rol gezet. We gaan op weg naar Pasen en
mogen in veertig dagen van bezinning ons
daarop voorbereiden. Zoals gezegd zijn er
verschillende roosters in omloop: het kan
zijn dat een predikant een gedeelte uit het
evangelie van Johannes leest, maar het kan
ook zijn dat de zogenaamde klassieke lezingen worden gekozen, met als eerste lezing
de verzoeking in de woestijn, omdat in die
lezing de zin voorkomt dat Jezus 40 dagen
en 40 nachten in de woestijn verbleef en de
tweede klassieke lezing is altijd het verhaal
van de verheerlijking op de berg. Welke lezing de gastvoorgangers gebruiken is op dit
moment nog niet bekend. Welke lezing het
ook is, we gaan op weg naar Pasen, het feest
van de Opstanding en het nieuwe begin.
Goede diensten gewenst.

Ds. Berend Borger en ik (Rein van der Zwan)
deden in 2019 een onderzoek naar onderling
pastoraat.

In het aprilnummer van Drieluik is er ook
informatie over de vespers in de Stille Week.
Op 13 maart is ds. W. Bos uit Amersfoort de
voorganger. Hij is predikant bij defensie.
Op 20 maart hoopt ds. J. Wolswinkel voor te
gaan, hij was voor ds. Woltinge predikant in
de Hoeksteen.
Op 27 maart gaat ds. Rein van der Zwan
voor. We lezen een van de meeste bekende
Bijbelgedeeltes, nl. over ‘de verloren zoon’.
Maar welke van die twee zonen is dat dan
eigenlijk? En wat zegt dit verhaal over
degene die het vertelt? Het is de klassieke
lezing voor deze zondag Klein Pasen, Lucas
15:1-3 en 11-32.
Op 3 april gaat ds. A. Baarslag voor.
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Onderling pastoraat is het omzien naar
elkaar als gemeenteleden onderling, niet de
bezoeken die door de pastorale ouderlingen
worden gedaan. Het gaat dus om informeel
contact, tegenover het formele contact
vanuit de kerk.
De vraag was: Zien we het onderling omzien
naar elkaar ook als pastoraat? Of is het pas
goed als er iemand namens de kerk komt?
Verder vroegen we ons af hoe we het pastoraat door de kerk goed in kunnen vullen.
We deden hier onderzoek naar in zowel de
Bron als de Emmaüskerk en hadden een
groep leden om mee te denken en ervaringen te delen.
Wat we ontdekten in de Emmaüskerk:
- Er is meer contact dan wij weten, maar
we zien het niet als pastoraat. Er zijn veel
contacten tussen gemeenteleden onderling (of buiten de kerk), maar dat zien we
niet als ‘onderling pastoraat’.
- Beleid ontbreekt. De gemeentes hebben
niet veel geschreven over pastoraat.
We noemen onderling pastoraat wel in
beleidsstukken, maar we werken het niet
verder uit. In het beleid schrijven we over
de officiële vorm van pastoraat, vanuit
de gemeente. Daarbij hebben we grote
zorgen over de krimpende gemeente.
- Het pastorale team heeft last van oude
patronen. Gemeenteleden hebben een
pastoraal team opgericht om het omzien
te versterken, vooral ook het onderlinge
omzien. Maar het is nog niet zo gemakkelijk om oude vormen van pastoraat los
te laten.
- Blijft een deel van de gemeente buiten
beeld? Onderling pastoraat is niet makkelijk om spontaan te laten ontstaan. Het
pastorale team ziet dat de ‘middengroep’
(30-ers en 40-ers) buiten beeld blijft. Ze
stellen dat mensen geholpen en ondersteund moeten worden om het te laten
gebeuren.

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

Vervolgens brak de coronapandemie uit die
ook gevolgen had voor het nadenken overen (nieuwe) invulling van het pastoraat.
In de volgende Drieluik het 2e deel van
pastoraat in de Emmaüskerk.

Kindernevendienst
Rondom Pasen werken wij rond het Paasverhaal. Wij maken met de kinderen een
kwartet, waar wij verschillende verhalen aan
de orde laten komen. Zo heeft elk kwartet 4
hoogtepunten.
De kinderen kunnen thuis het kwartet
spelen. Overigens maken wij dit jaar ook
palmpaasstokken en vieren wij Pasen met
elkaar. Wij zien er naar uit om elkaar weer te
ontmoeten.
Jarina, Natascha, Mildred en Susan.

Open kerk
Elke woensdagmorgen is de kerk open van
10.30 -12.00 uur voor jong en oud.
Iedereen is welkom, de kaars wordt
aangestoken, er is koffie, thee en limonade
en er is alle tijd voor een goed gesprek.

Afscheid van een pastoraal werker van vele jaren
Nynke Hellema heeft een lange staat
van dienst voor het pastorale werk in de
Emmaüskerk. Natuurlijk zien mensen ook
onderling naar elkaar om. Voor het door de
kerk georganiseerde omzien naar elkaar dat is het pastoraat - was zij vele jaren het
gezicht, naast ds. van der Harst. In grote
trouw en heel systematisch bracht zij vele
bezoeken. Ook behartigde zij als ouderling vele jaren het pastoraal belang in de
kerkenraad.
Vanaf 2017 is het pastoraat breder opgezet met een pastoraal team. Zo wordt de
verantwoordelijkheid gedeeld en zijn er
meer mogelijkheden om dit aspect van kerk
zijn verder te ontwikkelen. Nynke bleef als
lid van het team haar contact met een groot
aantal adressen op de haar kenmerkende
wijze voortzetten.

In die vele jaren gaven gemeenteleden
ook de wens te kennen dat zij hun
uitvaart zou leiden, hiertoe volgde ze
ook een opleiding. Recent leidde dit tot
drie uitvaarten kort bij elkaar. Dat was
veel. Maar Nynke koos er zelf voor om
de wensen te eren als afsluiting van een
lange weg die ze met mensen is gegaan.
Het typeert haar in haar trouw
Nu zijn er voor haar redenen om haar
inzet sterk te verminderen en terug te
treden uit het pastoraal team. Met een
beperkt aantal adressen zal zij het intensieve contact bewaren. Voor de andere
adressen zal het pastoraal team verder
zorgdragen.
Op zondag 27 maart a.s. markeren we in
in de kerkdienst dit afscheid van Nynke.
Het is goed geweest; Nynke bedankt!

Kwetsbaar als kleine gemeente, maar hoe sterk kunnen we zijn
Theodore Roosevelt hield op 23 april
1910 een toespraak aan de Sorbonne in
Parijs.
Ik wil hier graag de passage noemen die
de toespraak beroemd heeft gemaakt.
“Het is niet de criticus die telt; niet
degene die ons erop wijst waarom de
sterke man struikelt, of wat de man van
de daad beter had kunnen doen.
De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht
besmeurd met stof, zweet en bloed; die
zich kranig weert; die fouten maakt en
keer op keer tekortschiet, omdat dat nu
eenmaal onvermijdelijk is; die desondanks toch probeert iets te bereiken; die
groot enthousiasme en grote toewijding
kent; die zich helemaal geeft voor de
goede zaak;

die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van
een grootse verrichting proeft, en die, als
het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote
moed heeft getoond.”
Dit is kwetsbaarheid ten voeten uit. Kwetsbaarheid is niet een kwestie van winnen of
verliezen, maar een kwestie van inzien en
accepteren dat beide bij het leven horen.
Kwetsbaarheid is geen vorm van zwakte en
de onzekerheden, risico’s en emoties waarmee we geconfronteerd zijn geen vrijwillige
keus.
De keus is hoe we er mee omgaan. Naarmate we meer bereid zijn onze kwetsbaarheid te erkennen, zullen we meer moed
en betrokkenheid tonen, naarmate we ons
meer afschermen van onze kwetsbaarheid,
zullen we meer vanuit angst en minder
vanuit verbondenheid handelen.

Als we blijven wachten totdat we perfect
of onaantastbaar zijn voordat we de
arena betreden, zullen we uiteindelijk
relaties en kansen opofferen die nooit
meer terugkomen, onze kostbare tijd
verdoen en onze talenten – de unieke
bijdrage aan de
Emmaüskerk die alleen wij kunnen leveren – de rug toekeren.
In plaats van aan de zijlijn te blijven
zitten en kritiek en adviezen te spuien,
moeten we betrokkenheid tonen en
onszelf laten zien.
Dat is kwetsbaarheid. En dat vraagt
moed.
Uit “de kracht van kwetsbaarheid” van
Brené Brown
Sierk de Bruin
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Fonteinkerk

kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995
koster: Fahmi Icho, tel. 06-42028436,
fahmi.icho@hotmail.nl predikant: ds. W. Verschoor,
Slaperdijk 36, 3831 SK Leusden, tel. 432 43 51,
wimverschoor@kpnmail.nl (tel. spreekuur
maandag, dinsdag en vrijdag 8.00-9.00 uur)
scriba: scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl
wijkdiaconie: NL08RABO0373710259
internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl
wijkkas: NL59INGB0003814259

Bij de vieringen
Zo 6 mrt: eerste zondag van de Veertigdagentijd. De antependia aan de kansel en
over de avondmaalstafel kleuren paars,
en we bereiden ons voor op de gang naar
Pasen. De klassieke lezing op deze zondag
is Mattheüs 4:1-11, het verhaal van de
verzoeking in de woestijn. De voorganger
van vandaag, drs. Jan Greven uit Blaricum,
maakt wellicht een andere keuze.
Zo 13 mrt: dienst van Schrift en Tafel. Op
deze tweede zondag in de Veertigdagentijd staat Lucas 9:28-36 op het rooster: het
verhaal van Jezus’ verheerlijking op de berg.
We hopen Karine Godthelp vandaag te
bevestigen tot diaken.
Zo 20 mrt: ds. Margriet van der Kooi uit
Woerden is onze voorganger.
Zo 27 mrt: Zondag “Laetare” (Verheug u!
naar Jesaja 66:10), de zondag waarop het
paars van de Veertigdagentijd naar roze
kleurt door het naderende licht van Pasen.
We lezen Johannes 15:1-8, over de wijnstok
en de ranken. Vandaag hopen we twee
kinderen te dopen.

Fonteinkerk

Van de scriba
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In de viering van 30 januari namen Reina
van Mourik, Annechien Witteveen en Carla
van Ee afscheid van de kerkenraad. Reina na
een loopbaan van zo’n veertig jaar, in vele
functies en organen, Annechien als ouderling en moderamenlid en Carla als diaken.
De Fonteinkerk is hen dankbaar voor de inzet die zij, ieder op hun eigen wijze, hebben
gedaan. In diezelfde viering werd Gert-Jan
Geerse bevestigd als ouderling met een
bijzondere opdracht, het co-voorzitterschap
van de kerkenraad. De kerkenraad is blij dat
het co-voorzitterschap nu weer volledig is
ingevuld, gezien de belangrijke thema’s die
in de komende periode aan de orde geen
overbodige luxe.
Op 13 maart a.s. wordt Karine Godthelp
bevestigd als diaken.
In de kerkenraadsvergadering van 10 februari werd gesproken met de Beraadsgroep
Vorming Door Ontmoeting (VDO) over hun
mooie werk. Niet alleen de over afgelopen
periode, waarin het soms moeizaam plannen was, maar ook over alle bijeenkomsten
die nog op stapel staan. Daarnaast stonden
we uitgebreid stil bij het thema Veilige kerk.
Hierover volgt binnenkort meer informatie.
Rik Vroege,
scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Vorming Door Ontmoeting: Alles komt goed
Op vijf avonden in maart en april gaan we
het met elkaar hebben over ’Alles komt
goed’, een thema dat de PKN koos voor
de veertigdagentijd. Juliana van Norwich
schreef in 1373 al: ‘All shall be well, and
all shall be well, and all manner of thing
shall be well’. Juliana was een 14eeeuwse Engelse mystica en kluizenares.
Haar heldere visioenen van de diepe
liefde van God tekende ze op als Sixteen
Revelations of Divine Love, een tekst die
in Benedictijner kloosters bewaard is gebleven en de laatste decennia weer sterk
in de belangstelling staat. Tijdens de vijf
gespreksavonden worden haar teksten

besproken. ‘Alles komt goed’ was voor
haar geen dooddoener, maar een emotioneel en spiritueel doorvoeld en bevochten
vertrouwen. Data: donderdagavond 10, 17,
24, 31 maart en 7 april van 19.30-21.00 uur.
Opgeven kan bij Marco Last,
marcolast@icloud.com

Fonteinkerk maakt zich sterk voor Stichting Youganda

De Fonteinkerk bestemt de opbrengst
van de Avondmaalscollecte aan
Stichting YOUganda. De oprichter Ab
Koffeman was onlangs Nederland. Tijd
om eens te horen waar hij zich elke dag
weer hard voor maakt.
Ab Koffeman ging tien jaar geleden
via het World Teacher Programma van
Edukans voor twee weken naar Bukeda
in Oeganda. Hij gaf daar trainingen aan
leerkrachten; hij bleef geen twee maar
zes weken en ontmoette er zijn huidige
vrouw, die toen directeur van een school
was en nu onderwijsinspecteur is. Ab
woont inmiddels in Oeganda.
Waardoor werd je geraakt in Oeganda?
Ik zag in Oeganda veel kinderen met
slechte toekomstmogelijkheden. Het
onderwijs is erg theoretisch en weinig
toepassings- of vakgericht. Er zijn grote
tekorten op het gebied van gezondheid,
leermiddelen, wifi, hygiëne en noem
maar op.
Welk initiatief heb je genomen?
Ik heb samen met mijn vrouw, en mensen uit Nederland en Oeganda, YOUganda opgericht om de mogelijkheden
van deze kinderen te vergroten. We
willen geld inzamelen voor projecten
op het gebied van volksgezondheid en
onderwijs. Het geld wordt besteed aan

materialen en diensten van lokale mensen
volgens lokale standaarden. Het geld komt
dus echt rechtstreeks bij de mensen terecht.
Aan welke projecten moeten we dan denken?
We leren bijvoorbeeld kinderen met een
beperking een bepaald beroep aan, zodat ze
in staat zijn een eigen inkomen te verwerven met dit beroep. We begeleiden ze
vervolgens met het opstarten van hun eigen
bedrijf. Een ander voorbeeld is een project
om schoon water te verkrijgen uit regenwater voor in de droge tijd. We maken verder
ook malarianetten voor op de scholen van
de kinderen, zodat ze niet meer gestoken
worden. Malaria is in Oeganda nog steeds
een veel voorkomende ziekte.
Waarvoor wordt het geld van de Fonteinkerk
gebruikt?
Bij de inspectie van de scholen bleek dat er
ongeveer 2000 jongeren in het district Bukedea verkeerd geïnjecteerd zijn met kinine,
een middel tegen malaria.
Het gevolg van deze foutieve injecties is dat
ze veel pijn hebben en problemen hebben
met lopen en zitten. Jonge vrouwen ervaren
tijdens de bevalling nog extra problemen
doordat de spieren in het bekkengebied
niet zijn ontwikkeld door deze onjuiste toediening van kinine. We willen alle kinderen
die hierdoor getroffen zijn helpen via een
operatie en revalidatietraject . Hiervoor is
geld nodig.

Hoe helpt de opbrengst van de collectes van
de Fonteinkerk hierbij?
De operatie en het revalidatietraject van
1 jaar zorgt ervoor dat de kinderen weer
normaal kunnen lopen en zitten, en vooral dat ze weer kunnen meedoen aan de
samenleving. Het geeft hen een nieuwe
toekomst en hoop op het opbouwen van
hun eigen leven. Het traject kost
€ 50,- tot € 80,- per kind. De operatie
vindt plaats in het eigen district. Kinderen kunnen dus in hun eigen omgeving
blijven en daar ook revalideren. Gelukkig
wordt deze foutieve manier van injecteren niet meer toegepast; er komen dus
geen nieuwe gevallen meer bij.
Hoe kunnen we vanuit Nederland iets
bijdragen?
Giften zijn zeer welkom. Bovendien is iedereen altijd welkom om zelf in Oeganda
te komen kijken. We maken iedereen
graag deelgenoot van wat we hier doen.
Er is hier nog een grote armoede. Ons
doel is om mensen deel te laten nemen
aan de samenleving. Uw giften zijn daarvoor meer dan welkom op NL27 INGB
0008 3588 00 t.n.v Stichting YOUganda.
Bij voorbaat dank!
Meer informatie: www.youganda.net
of mail met Ab Koffeman:
abkoffe@gmail.com

KIEM zoekt nieuwe leiding
Al een aantal jaren werken we in de Fonteinkerk met het concept Kerk in Elke Maat. Onze missie is kinderen helpen om mooie mensen
te worden. Het christelijk geloof is daarbij onze inspiratie, maar voor ons ook noodzakelijk om die missie te kunnen vervullen. De rijke
traditie aan rituelen, symbolen en verhalen is een krachtig instrument waardoor kinderen een innerlijk kompas kunnen ontwikkelen
dat hen helpt om antwoorden te vinden op levensvragen die ze tegen gaan komen.
De afgelopen twee jaar bestond de KIEM-leiding uit vier personen. Twee van hen zullen deze zomer stoppen. Om verder te kunnen
KIEMen hebben we dus nieuwe leiding nodig!
Vind jij het leuk om met kinderen en levensvragen bezig te zijn, kom dan eens bij ons KIEMen! En als het bevalt, ben je van harte uitgenodigd mee te draaien in het KIEM-team. Als je je geroepen voelt, neem dan vooral
contact op met Alice Noord, 06-49771386, alice.noord@outlook.com.
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Nieuwe Kerk
Uit de
oude doos
Uit het archief van één van
onze gemeenteleden kreeg ik
onderstaand knipsel uit 1984.
Kennelijk hebben we het in het
verleden ook wel eens langere tijd zonder kerstmarkt,
boekenmarkt, bazaar of nazomermarkt moeten doen. Weet
wel dat we als werkgroep zodra het mogelijk is weer iets
willen organiseren met en voor onze gemeente en onze
wijk. Wil je meedoen, laat het me dan even weten.
Pauline (paulinepromes@nieuwekerkamersfoort.nl)

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

Bij de diensten

Nieuwe Kerk

Voor zover het qua rooster kan, bespreken
wij in de tijd op weg naar Pasen een aantal
gelijkenissen. Gelijkenissen spelen een
belangrijke rol in de bediening van Jezus.
In gelijkenissen geeft Jezus onderwijs over
het Koninkrijk van God en maakt daarin
duidelijk op welke manier dat Koninkrijk
doorwerkt in de wereld. Je zou een gelijkenis ook kunnen zien als een spiegel die Jezus
ons voorhoudt. De uitdaging is om in die
spiegel te kijken en te ontdekken Wie ons de
spiegel voorhoudt en hoe wij er zelf uitzien.
Op zondag 13 maart 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. Deze dienst staat ook in
het kader van biddag. Wij bidden tijdens
deze dienst om een zegen over de vruchten

Op zondag 20 maart is eindelijk het
moment daar dat Christine en Quirien van
Oordt belijdenis van hun geloof kunnen
afleggen. De eerste keer dat zij dit zouden
doen was al met Pinksteren 2 jaar geleden.
Wat een teleurstelling was het elke keer dat
een opleving van het coronavirus dat een
aantal keren verhinderde. Want uiteraard is
het voor hen en hun familie belangrijk dat
dit hoogtepunt in het leven van Christine en
Quirien in het midden van de gemeente gevierd kan worden. Wij zien met hen enorm
uit naar deze dienst.

door een farizeeër. Tijdens het eten houdt
Jezus de gastheer en ons als hoorders een
spiegel voor door het vertellen van een gelijkenis. Spannend om te gaan ontdekken wat
wij daarin zien op het punt van openheid en
gastvrijheid.
Ds. Gerard Kansen

Veilige kerk

Op zondag 27 maart hopen wij aandacht te
geven aan het thema: gastvrijheid en openheid (Focus blok 4, thema 4). De Schriftlezing uit Lucas 14: 1-14, waarin het gaat over
een maaltijd waarvoor Jezus is uitgenodigd

We willen dat de kerk een veilige plaats is
voor iedereen, omdat iedereen van waarde
is. Wanneer u te maken hebt of hebt gehad
met seksuele toespelingen of seksuele
handelingen in een contact binnen de kerk
en u wilt daarover met iemand praten, dan
kunt u contact opnemen met een van onze
ouderlingen. Ook kunt u (anoniem) contact
opnemen een vertrouwenspersoon van het
SMPR, het meldpunt seksueel misbruik
in de kerk, telefonisch bereikbaar via 0303038590. Daar vindt u vertrouwenspersonen
die willen luisteren, begeleiden en hulp
bieden. Zie ook www.smpr.nl.

rol en betekenis van christelijke gemeente
zijn. Welke roeping geeft God ons persoonlijk en als kerk? Wat betekent dat voor onze
directe omgeving en onze stad? Deze en
andere vragen komen aan de orde tijdens
diensten, kringen en op tieneravonden.
Mooi dat de kinderen van de basisschoolleeftijd daar ook helemaal bij betrokken
worden. Zij hebben een eigen programma
tijdens diensten waarin Focus aan de orde

komt. Ik heb grote waardering voor de
vele medewerkers die dit mogelijk
maken, want het vraagt meer van hen
dan anders. Gezien de opkomst en
reacties van de kinderen, was de eerste
keer op zondag 13 februari een heel
groot succes. Op naar meer dus.

FOCUS 2.0
Als gemeente hebben wij een doorstart
gemaakt met het Focus-traject, waarin
we toe zijn aan het 4e blok, waarin de
gemeente centraal staat. Qua timing
komt dat na twee jaar van beperkingen erg goed uit. Wat een voorrecht
om elkaar in levenden lijve te kunnen
ontmoeten en te investeren in onze onderlinge relaties. Nu is het moment om
met elkaar in gesprek te gaan over de
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van het land en over de vruchten van ons
werk, in het licht van de komst van het
Koninkrijk.

Guus van den Hoogen: vijftig jaar vrijwilliger in de Nieuwe Kerk
Op 26 februari 2022 bereikt Guus van
den Hoogen de gezegende leeftijd
van 85 jaar. Guus is in 1937 geboren
in Amersfoort en heeft in zijn jeugd
gewoond op het terrein achter
verpleeghuis De Lichtenberg aan de
Utrechtseweg. Eind jaren vijftig leerde
hij Ans kennen en hij vond haar meteen
een leuke dame. Via Ans is hij in de
Nieuwe Kerk terechtgekomen. Ans is
zo’n vijf jaar geleden overleden, net
voordat Guus en Ans 60 jaar getrouwd
waren. Guus is dit jaar vijftig jaar
vrijwilliger en we zetten hem daarom
graag in het zonnetje!
Guus vertelt: “In 1954 ging ik bij de
Marine Luchtvaartdienst aan de slag als
Bewapeningsmonteur. Ik heb gevaren
op de Karel Doorman en was veel van
huis. Zo heb ik twee jaar in Curaçao
gezeten en was ik verder steeds twee
tot drie maanden van huis. Toen ik naar
Nieuw-Guinea moest, waar het erg
onrustig was op dat moment, heb ik
gekozen om niet meer bij te tekenen.
Ik was inmiddels getrouwd en had
kinderen. De tijd bij de marine is een
heel leuke tijd geweest!”
“De Nieuwe Kerk was natuurlijk heel
anders dan de Gereformeerde Bond
waar ik als kind bij hoorde. Maar
omdat ik als kind ook op Zon en Schild
naar de kerk ben geweest, was ik wel
gewend aan minder strakke regels.
Ik weet het nog goed: ik woonde met
Ans op de Kapelweg en zat op het
dak een huisantenne te monteren.
Moos Latuheru kwam langs en vroeg
of ik ouderling wilde worden voor
de Nieuwe Kerk. In die tijd moest
je eerst twee jaar ‘meelopen’ als
bezoekmedewerker. Dat had ik gedaan

en ik werd nu geschikt bevonden voor het
ambt. Ik ben gestart als wijkouderling
maar heb al snel de overstap gemaakt naar
de kerkvoogdij. Ik werd toen ouderlingkerkvoogd, dat is wat ze nu ouderlingkerkrentmeester noemen. Ik ben gedurende
een jaar of zes penningmeester geweest.
Toen mijn termijn erop zat ben ik even uit
de kerkenraad geweest maar snel weer
benoemd, wederom als kerkvoogd. In mijn
tijd moest je nog een grijze streepjesbroek
en zwart jasje dragen als ouderling. Dat
zwarte jasje hoeft van mij niet meer
maar ik kan een ouderling in pak nog wel
waarderen! Al met al ben ik 24 jaar lang
kerkrentmeester geweest. Jarenlang heb ik
met Wim Buis de actie Kerkbalans gedaan.
Met zijn tweeën want meer kerkvoogden
waren er niet.”
“In mijn begintijd had Amersfoort een
Technische Commissie voor alle kerken
en pastorieën. Ik werd gevraagd vanwege
mijn technische achtergrond. In die tijd
vroegen de kinderen wel eens: waar is
papa? Dan was ik weer weg om ergens een
klusje in een kerk op te knappen…. Toen de
Technische Commissie ophield te bestaan,
ben ik alleen voor de Nieuwe Kerk en voor
de Centrale Diaconie van de Protestantse
Gemeente Amersfoort de technische man
gebleven. Ik was het aanspreekpunt voor
de inloophuizen, studentenhuizen en
pastorieën in eigendom van de Centrale
Diaconie. Ik heb dit vijftig jaar gedaan maar
op advies van mijn kinderen stop ik hier nu
mee. Ik heb ook jaren met Jan Roelvink het
onderhoud van de Nieuwe Kerk gedaan. Hij
de tuin, ik allerhande klusjes. We hadden
afgesproken: we stoppen ermee als de
Nieuwe Kerk 100 jaar bestaat. Dat is over
twee jaar dus dit blijf ik nog even doen.
Jan Roelvink is inmiddels al een aantal jaar
overleden. Tegenwoordig doe ik het samen
met Han Prins en Frank van Amersfoort. Elke
donderdag zijn we present.”

de beheerder is van de Nieuwe Kerk.
Heel prettig om met haar te werken! Ik
ken haar en haar overleden man Wim
dan ook al ontiegelijk lang.”
“De grootste klussen die ik heb gedaan
zijn de twee renovaties van de Nieuwe
Kerk, in 1974 en in 2010. Bij de eerste
renovatie werkte ik nog en heb ik in
de avonduren veel zelf gedaan. Bij
de tweede renovatie was ik al met
pensioen en stond ik elke morgen om
8 uur bij de Nieuwe Kerk om te zien
of alles volgens plan verliep. Ik ben
namelijk een Pietje Precies en wil dat
alles perfect in orde is!”
Tot slot de vraag aan Guus wat hij mee
wil geven aan de gemeente van de
Nieuwe Kerk. Guus geeft aan dat het
belangrijk is om rekening te houden
met de oude generatie. “Straks zijn
‘jullie’ de oude generatie. Maar tot die
tijd moet je oppassen om het oude niet
te snel los te laten. Je verliest anders een
generatie die veel voor de Nieuwe Kerk
gedaan heeft.” Verder vindt Guus het
belangrijk dat we in de kerk één zijn.
“Niemand is meer of minder dan de
ander. Vroeger was dat anders dus zo zie
je maar dat niet alles vroeger beter was.”
Guus probeert zich te verplaatsen
in deze tijd. Hij zegt dit ook tegen
andere ouderen. “De oude tijd komt
namelijk niet meer terug dus daar
moet je niet in blijven hangen. Zelfs
in de Joriskerk worden tegenwoordig
gezangen gezongen. Dat was vroeger
ondenkbaar!”
We bedanken Guus voor zijn verhaal en
uiteraard voor al zijn werk voor
de Nieuwe Kerk!

“Ik heb ook goede herinneringen aan
de Winkel van Sinkel. Het heet nu
Najaarsmarkt en heeft ook Bazaar geheten.
Ik ben vanaf de eerste keer betrokken
geweest en ben lang voorzitter geweest. Ik
werkte veel samen met Marijke Buis, die nu

Guus met bloemetje
van de Nieuwe Kerk

Guus en Ans op trouwdag
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Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk
Rondom de diensten
We zijn heel blij en God dankbaar dat het
mogelijk is om weer met zoveel meer mensen samen te komen in de kerk! Als we de
voorbije twee jaar één ding ons bewust geworden zijn, is dat de fysieke samenkomst
onmisbaar is voor de eredienst. Die stáát er
nog niet, al draait er een camera, is er een
beeld- en geluidsteam, noem maar op. Een
dienst wordt pas echt wat ze is – zo ervaren
we nu aan den lijve – wanneer dat heen en
weer en samen op er is van voorganger én
gemeente. Het kan tóch niet ook wel thuis.
Als we dát als een mogelijkheid gaan zien,
raken we het element van de gemeenschap
en van samen kwijt, en laat dat nu net bij
het wezen van kerk zijn horen (vgl. Hand.
2:42).

St. Joriskerk

Avondmaal tijdens de
lijdensweken
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Wanneer deze Drieluik op de mat valt,
bevinden we ons alweer in de lijdensweken. We richten ons op Jezus, onderweg
naar Jeruzalem waar Hem het kruis wacht.
Het werpt zijn schaduw vooruit in allerlei
woorden en gebeurtenissen die onderweg
plaatsvinden. We lezen verder in het evangelie van Lukas. Het is mooi om ook dit jaar
juist in die weken met elkaar het Avondmaal
te vieren. Brood en wijn bepalen sterk bij
dit lijden en de dood van deze Jezus. Hij
stond onderweg steeds weer stil, benieuwd
in hoeverre de omstanders al doorhadden
met Wie ze te maken hadden en wat Hij ze
te geven heeft. Avondmaal vieren heeft ook
iets van zo een pas op de plaats: weet je wie
Ik ben, Ik voor jou?
Zondag 13 maart bereiden we ons in de
morgendienst op deze viering van het
Avondmaal voor. De zondag daarop, 20
maart, breken we het brood en delen we de
wijn die spreken van Christus die ons leven
is. We lezen die zondagen passende gedeelten uit Lukas’ evangelie.
Zondag 27 maart ga ik voor in de avonddienst. Het zou goed kunnen dat we dan een
volgend gebod van de Tien Woorden ‘proeven’. De actualiteit van deze aloude woorden
is overduidelijk. Tegelijk is het zoeken naar
het echt dwarse en nieuwe van de geboden.
We staan stil bij het 6e of 7e gebod. Er wordt
over nagedacht om naar aanleiding van
het 7e gebod een aantal themadiensten te
houden. Wordt vervolgd.

Zondagmorgen 3 april ontmoeten we elkaar
opnieuw. Die dienst staat in het teken van
de start van de Alpha-cursus. Een dienst dus
die in het teken staat van de gemeente als
missionaire gemeente. Wat we dan lezen,
weet ik nog niet.

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

Biddag
Woensdag 9 maart is het biddag. De
middagdienst is er één voor, met en door
de kinderen. We sluiten ook dit keer aan
bij het thema dat de HGJB bedacht en
uitwerkte: “Blijven bidden”. Het thema is
ontleend aan Daniël 6: Daniël bidt, en dat
in heel moeilijke omstandigheden. Ook ’s
avonds is er een dienst. Halverwege de week
een moment van verstilling en gebed, van
ons toevertrouwen aan Hem die ons leven
draagt. Het zou zomaar kunnen dat we ook
in die avonddienst Daniël 6 lezen, over het
geheim van geloven en volharden.

gevallen. Juist de voorbije tijd is gebleken
dat genoemde onthullingen oude wonden
opentrekken, sluimerende, verdrongen herinneringen weer tevoorschijn roepen. En is
er dan een plek waar je je verhaal kwijt kunt,
een luisterend oor vindt, waar een woord
klinkt dat een venster opent?

Studiekring
Woensdag 23 maart buigt de Studiekring
zich over hoofdstuk 9 van het boek ‘Zorg
voor de ziel’. Plaats: Filalethes.
Tijd: 20.00-21.45 uur.

Bezinningsmoment
Donderdagavond 17 maart is er een
bezinningsmoment voor de viering van
het Avondmaal. We komen samen in de St.
Joriskerk voor een moment van stilte, gebed,
lied, Bijbellezing en een korte overdenking.
Tijd: 19.30-20.10 uur.

Stille Week
Ook al duurt het nog even, maar misschien
om al vast te noemen dat er in de Stille
Week, de week van 10 april, twee keer een
Avondgebed is, namelijk op maandag- en
donderdagavond. Over de invulling ervan
wordt nagedacht.

Beroepen
Op het moment dat ik deze wijkberichten
schrijf, zit ik midden in de overweging van
twee beroepen. Er kwam er een uit Ridderkerk (Singelkerk) en een uit Kampen (Broederkerk). Opnieuw dringt de vraag zich op:
en nu? Alweer bijna 10 jaar geleden streken
we neer in Amersfoort. Trekken we nog een
poosje langer samen op of gaat het nu toch
ergens anders verder? Je hoopt en bidt en ik
verwacht het ook, dat in de weg van gebed,
ontmoeting en gesprek duidelijk wordt wat
ook nu een goede beslissing is.

Ten slotte
Veilige kerk
Binnen de Protestantse Gemeente Amersfoort wordt al langer nagedacht over de
kerk als een veilige kerk en wat dat van haar
vraagt, onder andere de aanstelling van
vertrouwenspersonen. Ook binnen onze
wijkgemeente heeft dit de aandacht. De bezinning heeft een stimulans gekregen door
de pijnlijke onthullingen rond ‘The Voice of
Holland’ en andere berichten in de media
over grensoverschrijdend gedrag. Vanuit
het beraad van ouderlingen en predikant
(het consistorie) is het initiatief genomen
om met een aantal zusters en broeders uit
de gemeente een vorm van pastoraat op
te zetten die wenselijk is in voorkomende

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

Beeld- en geluidsteam
Ds. Dekker noemt het al in zijn berichten: in corona-tijd is er een beeld- en
geluidsteam gestart voor het uitzenden
van de kerkdiensten. We zien de mensen
zitten onder het orgel, met koptelefoon
op en andere interessante snufjes binnen
handbereik. Tijd voor een kijkje achter de
schermen! Hans Pieter Heger vertelt.
Sinds wanneer zijn jullie actief ?
Sinds het begin van de pandemie in 2020
werd de digitale uitzending van de kerkdiensten steeds belangrijker. Zeker met
het beperkte aantal mensen wat aanwezig mocht zijn, zat het overgrote deel van
de gemeenteleden thuis mee te kijken.
De taak van het uitzenden lag eerst bij
de koster, inclusief de bediening van de
geplaatste camera. Er waren best wel
eens haperingen: de camera weigerde
of met het geluid was de combinatie van
orgel, gemeentezang en voorzang thuis
niet altijd goed te horen. Daarom is er
eind 2020 geïnvesteerd in een verbetering van de beeld- en geluidsinstallatie
door Schaapsound. Sinds januari 2021
werken we in de Jorisgemeente met acht
vrijwilligers die bij toerbeurt de digitale
diensten mogelijk maken.

In de begintijd zaten we vlak bij de meterkast, hierdoor konden we niet goed volgen
wat er in de kerk gebeurde. Na een paar
maanden zijn we daarom verhuisd naar een
andere plek in de kerk, waarbij we ook een
nieuwe beeld- en geluidstafel ter beschikking hebben gekregen. We hebben in het
team een basis, zodat (als het even kan)
iedere dienst op dezelfde wijze via internet
gestreamd en uitgezonden wordt. We merken dat we binnen het team steeds meer op
elkaar raken ingespeeld, dat zorgt ook voor
een stuk rust voor de mensen in de kerk en
de mensen die thuis de dienst volgen.

gezongen of uit de Bijbel gelezen wordt.
We zorgen dat de gemeenteleden thuis
ook het juiste beeld te zien krijgen:
dominee, orgel, dooptuin, doxaal of de
voorzangers.

Waar zorgen jullie precies voor?
Wat betreft het geluid zorgen we ervoor dat
de luisteraars in de kerk het stemvolume van
de dominee en de voorzangers goed ontvangen. Thuis moeten de luisteraars een mooie
mix te horen krijgen met een goede balans
van orgel of vleugel, voorzang en gemeentezang (inclusief het juiste volume).

We hebben ook een Whatsapp-groep,
zodat als er dingen zijn er direct gecommuniceerd, gedeeld of gevraagd kan
worden.

We werken voor iedere dienst met een
Powerpoint-presentatie. We zorgen dat de
kijkers voor aanvang alvast de liturgie te
zien krijgen. Tijdens de dienst maken we
gebruik van extra ondertiteling van hetgeen

Gaat er ook wel eens wat mis?
Af en toe gaat er wel eens wat mis. Onlangs hebben we bijvoorbeeld in allerijl
een extra geluidsset bij aanvang van de
dienst opgezet, omdat thuis wel alles te
horen was maar voor de bezoekers in de
kerk weigerde het geluidssysteem. Dan
komt het even aan op creativiteit.

Waarom vind jij het leuk om deel uit te
maken van dit team?
Het is leuk en mooi om een bijdrage te
kunnen leveren om de diensten voor de
mensen thuis mogelijk te maken. Ook is
het fijn dat op die manier de gemeente
thuis mee kan leven, de preek goed
kan volgen en men thuis lekker kan
meezingen.
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
Van de geestelijke verzorging
Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden,
De mensen zijn zo bang,
De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen!
Geef vrede, Heer, geef vrede,
U die de vrede zijt,
Die voor ons heeft geleden,
Gestreden onze strijd,
Opdat wij zouden leven
Bevrijd van angst en pijn,
De mensen blijdschap geven
En vredestichters zijn.

Kringen en kerkdiensten
starten weer!
Tot onze grote vreugde hopen we per
6 maart weer te kunnen gaan beginnen met
de kerkdiensten in de Andreaskapel. Daar
zijn we heel blij mee en dankbaar voor.
De datum van de eerstvolgende bijbelkring
is: dinsdag 22 maart.
Info over de ruimte bij de receptie.

Wij gedenken
Op 18 januari 2022 overleed
mw. L. van der Wel-Makking
(geboren op 27 november 1946).
Op 19 januari 2022 overleed
mw. P.M. Verhaar-de Wit
(geboren op 24 oktober 1928).
Op 22 januari 2022 overleed
mw. J. van der Weert- Hop
(geboren op 10 september 1932).

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
MENS, WAAR BEN JE?

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 26 januari 2022 overleed
dhr. C. Peters
(geboren op 27 april 1932).
Op 28 januari 2022 overleed
mw. J. Beens
(geboren op 6 juli 1946).
Op 6 februari 2022 overleed
mw. H.A. van Zomeren-van ‘t Hof
(geboren op 24 augustus 1933).
Op 12 februari 2022 overleed
mw. S.M. Brandsen-van der Heiden
(geboren op 19 december 1931).
Op 13 februari 2022 overleed
dhr. H. Brandemann
(geboren op 2 januari 1941).
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!
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

Hongerdoek in de 40dagentijd

Nijenstede
Johanneskerk

We gebruiken in de diensten het hongerdoek dat in 2019 voor Misereor/Vastenactie
is gemaakt. Het is van de Duitse kunstenaar
Uwe Appold (Flensburg). Het is een opvallend doek: er zijn geen afbeeldingen van
mensen te zien op de hongerdoek. Dat leidt
meteen tot de vraag ‘Mens, waar ben je?’, de
titel van deze doek.
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“De vraag is niet: Waar is God?
maar: Waar is de mens?”
Uwe Appold, de schilder vertelt verder:
‘De vraag van God, ‘Mens, waar ben je?’
(Gen. 3,9) daagt me uit na te denken over
waar en waarvoor ik zelf sta, wie ik ben, naar
wie ik mijn oor te luister leg en of ik (te) snel
een oordeel vel. Een plaatsbepaling.
Misschien eerder een herijking. De vraag
‘Mens, waar ben je?’ doelt in de kern op
de verantwoordelijkheid die iedere mens

heeft voor zichzelf, voor zijn medemensen
en voor de wereld als geheel. De vraag kan
uitgebreid worden: Mens, waar ga je heen?
Wat is onze gezamenlijke toekomst?’

Kijken opent de ziel
Het doek is in diepblauw uitgevoerd,
de diepe kleur zuigt
je naar binnen. De
gouden cirkel in het
midden trekt de blik
aan. Dan ga je beter
kijken: wat zie ik? Een
huis, eens spoor van
aarde. Menselijke
tekens als rotstekeningen van voorouders,
als boodschappen van
generaties. De kijker

moet zich openstellen voor de verborgen
geheimen. Open kijkend naar het doek
vallen beelden en woorden in onze ziel. We
oefenen ons in het kijken naar de weg van
Jezus en de weg van de mens, zeven weken
lang.

Team Nachtlicht was versterkt met nieuwe mensen, onder wie
twee scholieren die met Nachtlicht invulling gaven aan hun
maatschappelijke stage. Erg leuk! Wil je ook meedraaien in het
team en ben je tussen de 15-35 jaar, dan hoor ik graag van je!
Nachtlicht is er alweer op 25 maart, de lente-editie. In deze
tijd zijn dag en nacht even lang, een mooi moment om ook te
zoeken naar evenwicht en balans in je eigen leven. Dan is er nog
midzomer-Nachtlicht op 24 juni en Nachtlicht met Sint Maarten
en lampionnen op 11 november 2022.

Een bestuurlijke kijk op de kerk

Storm
Er razen nogal wat stormen over ons heen: Eunice,
klimaatverandering, corona, kerksluitingen. Best
bedreigend allemaal, waarbij we snel vergeten dat
stormen van alle tijden zijn. In de storm kun je het best
meebuigen, waarna je als het Bijbelse riet weer opveert.

door: Gerard Raven

vervolg Stadsdominee

Anders
bekeken

Stormen geven ruimte voor vernieuwing
Stormen hebben ook hun goede kanten: de franje
waait eraf en er is ruimte voor vernieuwing. Wat
een medeleven en creativiteit hebben we gezien bij
corona, overigens één van de minst verwoestende
epidemieën uit de geschiedenis? De kerkscheuring van
de Hervorming bracht ook in de rooms-katholieke kerk
een onverwachte vernieuwing. De jaren zestig staan nu
in de kijker in Museum Catharijneconvent: Van God los?
De tentoonstellingsmakers beantwoorden die vraag ook:
er was veel meer geloof in die tijd dan je met alle kabaal
zou denken. Tegelijk waren de jaren zestig de doorbraak
voor de kerkelijke vernieuwing: de oecumene kwam van
de grond, vrouwen gingen echt een rol spelen, met het
Vaticaans Concilie vernieuwde de katholieke liturgie.
En dan is er nu weer storm in de kerk. Drie van de zeven
Amersfoortse katholieke kerken zijn dicht. De PGA heeft
echter elf van de twaalf gebouwen behouden. Dat komt
doordat de gemiddelde bijdrage blijkens de laatste
Kerkbalans de afgelopen 12 jaar met 46% is gestegen, ook
al is het aantal huishoudens dat bijdraagt met één derde
gedaald.
Heroriëntatie vraagt creativiteit
We spraken laatst met de kerkenraad van de Emmaüskerk.
Hier is op termijn financieel zwaar weer te verwachten,
maar het gebouw wordt al jaren gedeeld met de diaconaal
opbouwwerker, de Kerk van de Nazarener en Bij Bosshardt.
En nu komen er nog woningen bij. Over creativiteit
gesproken! De komende tijd wordt gebruikt voor een
heroriëntatie; ook De Hoeksteen is daar mee bezig.
In mijn stille tijd kwam ik een vers tegen dat mij al als
student erg aansprak: Zet mijlpalen neer, plaats bakens,
richt je aandacht op de weg die je volgt (Jer. 31:21 NBV21).
Het is de keerzijde van gebed: we vragen natuurlijk om
zegen, maar ook om wijsheid om vooruit te kijken. De
afgelopen maanden heb ik met veel plezier deelgenomen
aan de commissie Toekomstvisie 2030. Er ligt nu een
blauwdruk met vernieuwingen om in de wijken te
bespreken. Laat nu die storm maar komen.
Gerard Raven is voorzitter van de algemene kerkenraad.
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Kerkdiensten
DATUM

Adventkerk

Woensdag 2 maart
Aswoensdag

Bergkerk

De Bron

De Brug

De Hoeksteen

19.00 uur
Kort liturgisch
moment

19.30 uur
Gez. viering met RK
Xaverius, Oud-Kath,
Luth.Kerk en Bergkerk
in de Joriskerk
10.00 uur
Ds. B. Borger

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Tom Fossen

Zondag 6 maart

10.00 uur
09.00 uur
Prof. Dr. B.J.G. Reitsma Ds. Jan van Baardwijk
Schrift en Tafel
18.30 uur
10.30 uur
Ds. S.C. Honing
Schrift en Gebed

Woensdag 9 maart
Biddag

19.30 uur
Ds. Hendrik Mosterd

Zondag 13 maart

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Advent Event

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

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Tjeerd de Boer
17.00 uur
Dhr. Job van den Berg
Vesper

Zondag 20 maart

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

09.00 uur
Ds. H. Rijken
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Henk Dikker
Hupkes

Zondag 27 maart

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. E.E. Bouter

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

10.00 uur
Ds. I. Smedema

10.00 uur
mevr. Drs. L. Dekker

10.00 uur
Drs. Erik Idema

Zondag 3 april

10.00 uur
Ds. J.W. de Hek
18.30 uur
Ds. N. van Splunter

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

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Wim Bos

19.30 uur
Dr. A.J. Plaisier

CARTOON JOHAN
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Boekenmarkt 5 maart a.s.
Bij inloophuis “De Ontmoeting” wordt op zaterdag 5 maart
weer van 10 tot 2 uur een tweedehands boekenmarkt
gehouden. De ruimte staat dan weer vol met een keur van
boeken in allerlei categorieën waaronder (streek)romans,
thrillers, literatuur maar ook kinderboeken en boeken over
Amersfoort en omgeving. En dat alles voor schappelijke
prijzen. Er zijn sinds december weer veel boeken
binnengekregen en gesorteerd. De opbrengst is bestemd
ter ondersteuning van de activiteiten van het inloophuis.
Inloophuis De Ontmoeting is te vinden op De Bekroning 2
op de hoek van de Laan naar Emiclaer.

Emmaüskerk

Fonteinkerk

Johanneskerk

Nieuwe Kerk

St. Joriskerk

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

10.00 uur
Ds. W. Verschoor

10.00 uur
Ds. J. Greven

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. H. Brandsen

9.30 uur
Ds. A.D.L. Wessels,
Woudenberg
18.00 uur
Ds. J.H. Visser,
Amsterdam
15.00 uur
Dr. W.J. Dekker
19.30 uur
Dr. W.J. Dekker

10.00 uur
Ds. W. Bos

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
Voorbereiding H.A.
18.00 uur
Ds. W.P. Vermeulen,
Utrecht

10.00 uur
Ds. J. Wolswinkel

10.00 uur
Ds. M. van der Kooi

10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Dr. W.J. Dekker
Viering H.A.
18.00 uur
Dr. W.J. Dekker

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Ds. G.D. Kamphuis,
Ridderkerk
18.00 uur
Dr. W.J. Dekker

10.00 uur
Ds. A. Baarslag

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. E. Overeem

9.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Kand. W. Koelewijn,
Amersfoort

deel je kruis
De volgende Drieluik komt uit net voor Pasen.
Het onderwerp is dan ‘het Kruis’.
Heeft u thuis of ergens anders een kruis?
Wij maken een mozaïek van kruizen. Dat betekent
dat we zoveel mogelijk foto’s nodig hebben!
Stuur dus een foto van op naar redactie@pknamersfoort.nl.
Doe dit vóór 23 maart. Alvast bedankt!

26 maart
16.00 uur
Ds. M.D. van Loo
Viering

Kent u de Thomas Scheltus
Stichting al?
De Thomas Scheltus Stichting helpt protestants
christelijke alleenstaande vrouwen van 45 jaar en ouder,
die het financieel moeilijk hebben.
De criteria van de Thomas Scheltus Stichting
De aanvragen zijn voor directe levensbehoeftes (zowel
materieel als immaterieel) waar op geen andere manier
hulp voor beschikbaar is. Schuldfinanciering valt hier niet
onder.
• Alleenstaande vrouw
• Woont in de gemeente Amersfoort
• 45 jaar of ouder
• Protestants
• Minimuminkomen
Hoe vraagt u de financiële bijdrage aan?
De diaconie doet de aanvraag. Dus vraag uw diaconie om
de aanvraag te sturen naar thomasscheltus@kpnmail.nl.
Meer informatie op http://thomasscheltus.nl
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Allerlei
Ga mee
onderweg
naar Pasen
en krijg een
paar keer per
week inspiratie
tijdens de 40dagentijd in
deze Whatsappgroep

Dit is een initiatief van de
Protestantse Gemeente
Amersfoort. Meer informatie
communicatie@pkn-amersfoort.nl

pkn-amersfoort.nl/pasen

DIGITALE DRIELUIK
Leest u de Drieluik liever digitaal?
Meldt u dan aan via redactie@pkn-amersfoort.nl en u

Evensongs
in de
40-dagentijd

ontvangt de Drieluik vanaf volgende maand in uw inbox.
Let op: U krijgt ook nog steeds een Drieluik op de mat, wilt u
dat niet meer? Vermeld dit dan ook in uw mailtje en we
passen dit aan.
p.s. de Drieluik is al langer online te lezen via pknamersfoort.nl/drieluik

St. Joriskerk - Amersfoort
Drie zondagmiddagen
• 13 maart - Vocaal ensemble ‘Voxtet’
• 20 maart - Amersfoortse Cantorij
• 27 maart - Kamerkoor ‘Cantiago’
Aanvang: 15.30 uur. Toegang vrij, collecte na aﬂoop

34

Leid ons in bekoring!

Wanneer: Woensdagavond 23 maart 2022
Tijd: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Waar: Bergkerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort
Kaarten: Vanaf 6 maart online verkrijgbaar via de website
van de Bergkerk (www.bergkerk.nl), een beperkte oplage
fysieke kaartjes zal na enkele zondagsdiensten van de
Bergkerk voorafgaand aan 23 maart tegen directe betaling
worden verkocht.
Meer informatie: Zie p. 15, het wijkbericht van de Bergkerk.

Een kruik van
bewogenheid
Sinds de gezamenlijke startzondag van geloofsgemeenschappen in Soesterkwartier (26 september 2021) staat er bij mij
in de voorkamer van het Diaconaal Steunpunt een aardewerk
kruik bij het raam.
Deze kruik symboliseert het verdriet en de zorgen van mensen
in deze “krachtwijk Soesterkwartier”. Ze is een middel om de
mensen van door-de-week op de zondag niet te vergeten. Naast
de kruik staat een glazen schaaltje met (uitgeknipte) papieren
blauwe tranen en een pen. Mensen die bij ons aankloppen
voor een steunvraag en/of een luisterend oor, mogen hun zorg,
verdriet en pijn op de traan schrijven en in de kruik doen. Deze
kruik met tranen wordt zondags in zowel de Emmaüskerk als
in de Keistadkerk (kerk van de Nazarener) meegenomen in de
viering. Ze krijgt een eigen plek op of naast de avondmaalstafel.
Zo wordt de verbinding tussen verdriet en zorgen van mensen
uit de wereld binnen in de kerk zichtbaar en beleefbaar.

door: Jennie Harmelink

Bergrede door Floris Alkemade:

Regelmatig druppelen er bij het schrijven echte natte tranen
op de papieren druppel. Soms van de ander en soms ook van
mij. De verhalen en het verdriet van mensen zijn vaak intens,
ze raken mij en de ander. En regelmatig is het (helaas) zo,
dat wij iemand even niet verder kunnen helpen. Soms is er
alleen het luisterend oor, maar kunnen we de problemen niet
oplossen. Dan ben ik heel blij dat we deze stenen kruik in ons
midden hebben. Het helpt de mensen, mij en de betrokken
vrijwilligers dat we mogen geloven dat God dicht bij de mens
blijft, als wij ze moeten loslaten.
Heer, laat er méér ontferming zijn,
in een wereld vol van lijden, groot en klein,
als toonbeeld van barmhartigheid,
in woord en daad en wereldwijd.

Gezocht:
Redactielid
Drieluik
M E T EE N I N SP IRE REN D KLE IN TEA M
M A K EN WE IED E RE M A A N D M E T LIEFD E
D E DRI ELUIK . EE N S PE R M AA N D
HEB BE N WE E EN IN S P IRERE N DE
VERGA D ERI N G.
I. V. M . PE RS O O N LIJ KE
O M S TA ND IGH ED EN IS O N S TEA M E R G
K LEIN GE WO RD EN .
WIL JI J M E ED EN K EN O VER D E IN HO UD
VA N HET B LA D EN VIN D J E S CH RIJ VEN
LEUK ? * ERVA RIN G N IE T N O DI G
M EER IN FO RM AT IE:
CO M M UN IC ATI E@P KN - A M ERS FO O R T. N L

Heer, laat uw kerk als Christus zijn,
voor de wereld zuiver, geloofwaardig zijn.
met liefde voor uw Koninkrijk;
uw kerk te zijn in elke tijd.
Heer ontferm U over ons.
In ons midden, in ons bidden.
Uw ontferming die ons drijft,
wekt in ons bewogenheid.
Heer, laat ons méér een dienaar zijn,
voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar
zijn.
met hartstocht voor gerechtigheid,
met daden van barmhartigheid.
Heer zie ook ons bewogen aan,
waar wij tastend, zoekend door het leven gaan.
In moeite en onzekerheid;
blijf bij ons Heer, nu en altijd.
Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA
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Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar U.
Psalm 84 vers 4 en 6 (NBV '21)

