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Het kruis: symbool in leven en sterven
‘Voor mij draait het om het lijden van Christus, het sterven aan het kruis laat
mij zien dat hij bij mij is in mijn lijden. Hij snapt waar ik doorheen ga. Met het
opstaan heb ik veel minder.’
‘Voor mij laat Pasen juist zien dat de dood niet het laatste woord heeft, maar
dat Jezus sterker is dan alle ellende in de wereld. Ik vier juist liever Pasen.’
Zo tegengesteld als bovenstaande quotes zijn onze meningen binnen de
redactie soms. De één heeft moeite met de opstanding, de ander met het
laten hangen van Jezus aan het kruis. En toch lukt het ons om voor u deze
Drieluik te maken. Of juist daarom?
Zo veel verschillen
Wat wij in het klein bij de redactie doen is wat er in een groter plaatje binnen
de Protestantse Gemeente Amersfoort speelt: een mozaïek aan inzichten en
geloofsbeelden die ons samen één maken. Dat blijkt ook uit de hoeveelheid
verschillende kruizen die we ontvingen na onze oproep. Keltische kruizen,
kruizen in kerken, in huizen, aan handen, op bergen, aan de verwarming
of aan een rozenkrans vastgemaakt. En uit verschillende landen: Mexico,
Polen, Ethiopië, Frankrijk, Thailand, Ierland en natuurlijk Nederland. De
verscheidenheid is zo groot dat het weer één geheel vormt, zie de voorkant!
De reden dat we om kruizen vroegen is omdat we in deze Drieluik dat ultieme
symbool van het christendom uitlichten en eens goed bekijken. Waar komt het
vandaan en hoe gebruiken we het? Mariëtte Christophe zocht het uit op p. 6.
Maria stond bij het kruis
Als we kijken naar het verhaal over het sterven van Jezus aan het kruis valt
ons Maria op. Zij staat bij het kruis en Jezus vertrouwt haar toe aan Johannes.
Maria hoorden we in ons kerstnummer nog euforisch zingen dat alles goed
zou komen in de wereld. Ziet ze hier al haar hoop vervliegen? Dat idee is de
basis voor het ‘Stabat Mater’ een gedicht uit de middeleeuwen dat Govert-Jan
Bach belicht op bladzijde 4 en verder.
Niet in de steek gelaten
Het kruis staat o.a. symbool voor het feit dat wij niet in de steek worden
gelaten in ons lijden. Jezus werd verlaten zodat wij niet verlaten zouden
worden. Jos vertelt hoe hij zich in zijn lange leven vol zwarte dagen altijd
gedragen wist door God. Zijn bijzondere geloofsverhaal lees je op p. 8.
Alles bij elkaar is het een Drieluik vol hoop, licht en geloof dat God bij ons in
het lijden. Dat is dan ook wat we u toewensen als we samen toeleven naar
Pasen.

Martien Hoekzema

www.pkn-amersfoort.nl
Voorkant: Verzameling foto’s uit privébezit van kerkleden.
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Ongelooflijk!
Sinds een aantal maanden is er vanuit de Taakgroep Kerk
en Samenleving een werkgroep ingesteld voor kerken en
nieuwkomers. Vanuit deze werkgroep hebben we sinds de
komst van Afghaanse vluchtelingen regelmatig afstemming en
overleg met de burgerlijke gemeente Amersfoort. Momenteel
kijk ik samen met Simone Kennedy hoe we als kerken in
Amersfoort hulp kunnen bieden aan vluchtelingen en hoe we
dit een beetje kunnen coördineren.
Zomaar ineens
En dan zomaar ineens……die oorlog. Zijn mijn dagdelen gevuld
met het werven van vrijwilligers voor de noodopvang van
vluchtelingen uit Oekraïne. Zijn veel kerken bereid om ruimte
te bieden aan vluchtelingen en zijn er binnen een week veertig
vrijwilligers bereidt om mee te werken aan de noodopvang. Ook
zijn er veel gastgezinnen die een kamer of deel van de woning
beschikbaar stellen voor vluchtelingen. Het is ongelooflijk mooi
hoe we, ook als kerken, in actie komen voor vluchtelingen van
deze bizarre oorlog. Wat een inzet en wat een hectiek ineens!

door: Jennie Harmelink

April
inhoud

Vluchten in een rolstoel
In die week van de grote hectiek ontmoet ik vier vrouwen in het
NH hotel (noodopvang). De briefing van de gemeente vindt
plaats met tolk en ik zit naast een Nederlandssprekende jonge
Oekraïense vrouw. Zij ontfermt zich over haar net gearriveerde
familie; haar zus, haar moeder en haar oma.
Verbijsterd kijk ik naar de rolstoel waar een kleine,
ineengedoken vrouw zit in een veel te grote jas. Haar
gerimpelde gezichtje ziet heel bleek en zeer vermoeid. Met
haar knalrode bolle muts valt ze makkelijk op tussen de andere
modern geklede vrouwen. Haar jas is warm, maar vele maten
te groot en met gebreide boots ziet ze eruit alsof ze zo uit de
sneeuw komt.
Na enige twijfel hadden dochter en kleindochter haar
meegenomen uit Oekraïne in een rolstoel. Vorig jaar overleed
haar man na een 67-jarig huwelijk. En dan toch op de gezegende
leeftijd van negentig jaar durfde ze deze reis aan en is ze gezond
aangekomen. Ongelooflijk hoe iemand op deze leeftijd zo’n
lange reis in de rolstoel aandurfde, ze heeft het gered en dankzij
haar familie.
Veel heil en zegen voor Amersfoort
Na afloop van de briefing ga ik naar haar toe en geef haar
een hand. Ze pakt echter stevig met beide handen mijn hele
hand. Tegelijkertijd een stortvloed van Oekraïense woorden,
ze dacht werkelijk dat ik het verstond. Gelukkig vertaalt haar
kleindochter en vertelt ze dat oma de mensen in Amersfoort
dankbaar is. Dat ze hen veel heil en zegen toewenst en hoopt
dat iedereen tot ver over hun negentigste levensjaar nog in nog
in goede gezondheid zal verkeren, net als haar.
Geloof me beste mensen. Als jullie haar warmte handen hadden
gevoeld, haar gerimpelde gezichtje hadden zien grijnzen van
oor tot oor, zonder tanden, dan zouden jullie net als ik weer
geloven in wonderen…. ongelooflijk!
Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA

P.s. Wil je meehelpen? Mail naar dow@pkn-amersfoort.nl.
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door: Govert-Jan Bach

Als moeder bij
het kruis
Van het jubelende Magnificat naar
het troostende Stabat Mater
Maria was euforisch toen ze zwanger bleek van Jezus, nu zou de wereld
gered worden en zong het Magnificat (zie de Drieluik van december 2021).
Hoe ver zag ze haar dromen uiteenspatten toen ze Jezus jaren later aan het
kruis zag hangen? We weten het niet, maar in de kunst is het beeld van ‘de
moeder bij het kruis’ verworden tot een troostrijke gedachte voor eenieder
die lijdt. Na het Magnificat volgt de Stabat Mater, van gerechtigheid naar
machteloosheid, of toch ook juist van troost? Govert-Jan Bach werpt zijn
licht op deze bekende tekst.

Moeder in de Bijbel
Het traject van Maria, de moeder van Jezus, begon bij de woorden die ze sprak toen ze zwanger was en begroet werd door haar
nicht Elisabeth. Haar woorden zijn als het Magnificat in de Bijbel
opgenomen en blijken het revolutionaire programma voor haar
zoon te zijn, het evangelie in de notendop. Zo moeder, zo zoon.
Na de geboorte van Jezus en de aanbidding door de herders nam
ze alles wat er werd gezegd over haar zoon in zich op en overwoog ze die woorden in haar hart.
Bij terugkomst van de vlucht naar Egypte zien we haar weer
verschijnen in de tempel waar ze voor de rituele reiniging na de
geboorte komt. De oude ziener Simeon spreekt dan de voorspellende woorden: door uw eigen ziel zal een zwaard gaan.

kruis halen, ze kan hem niet eens troosten. Het moet voor een
moeder meer dan vreselijk zijn om je kind zo te zien lijden en
er niets aan te kunnen doen. Ontelbare moeders hebben dat
moeten meemaken, op dit moment gebeurt dat ook in Rusland
en Oekraïne. We herinneren ons nog de dwaze moeders in
Argentinië.

De moeder stond bij het kruis - het
Hooglied van empathie

Dit is het moment dat de oude Simeon voorspeld had: door
uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Maar er zijn geen woorden of
emoties over haar ervaringen opgetekend. Het beeld van de
machteloze moeder onder het kruis ging in de loop der eeuwen
We komen haar weer tegen -wanhopig- als ze haar twaalfjarige
een eigen leven leiden en werd een oerbeeld van de voelende,
zoon kwijt is en deze in de
meelijdende en machteloze
Het programma van het
synagoge blijkt te zijn om te
moeder, vaak als thema in de
discussiëren met de rabbijnen.
beeldende kunst. In de 14de
magnificat
lijkt
mislukt
In het volgende evangeliefeeuw leidde dat tot de tekst
ragment is ze bij de bruiloft van Kana, waar het thema Liefde
van het Stabat mater (De moeder stond bij het kruis).
centraal staat, net als de liefde die het hart van de roeping van
haar zoon zou uitmaken. Daar maant ze hem om iets groots neer Er ontstond een kernachtig gedichte tekst die ons optimaal bij
te zetten, maar ze wordt ook meteen door hem op haar plaats
Maria’s gevoelens wil brengen, zodat we de meevoelende Maria
gezet: ’Vrouw, wat heb ik met u van doen?’
op onze beurt kunnen invoelen. Het Hooglied van de empathie
Het laatste moment dat we van haar horen in de bijbel wordt ze
zou je het mogen noemen.
door Johannes genoemd als een van de vrouwen die onder het
De Stabat mater tekst beschrijft de emoties van Maria, maar
kruis staan.
drukt ook het verlangen uit van de ik-persoon om deelgenoot te
mogen worden aan het lijden van Maria. Deze vorm van devotie
Ze kan Hem niet eens troosten
is kenmerkend voor de Orde der Franciscanen en daarom wordt
Inmiddels heeft haar zoon zijn werk na vele jaren bijna volde tekst toegeschreven aan Jacopone da Todi. Deze Franciscaan
bracht en nu volgt de jammerlijke en eenzame dood aan het
was een extatische mysticus en werd ook wel eens ‘gekke Japie’
kruis. Het programma van het Magnificat lijkt mislukt. Ook dat
genoemd.
zal haar zwaar gevallen zijn. Geen vadertje lief kan er iets aan
veranderen. Ze is volledig machteloos. Zij kan hem niet van het
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Na de aandacht voor Maria en haar lijden vindt in het Stabat
mater een perspectiefwisseling plaats waarna het gaat om ons
eigen lijden, zoals dat ook gebeurt in de Mattheus Passion na de
dood van Jezus (Wenn ich einmal soll scheiden).

De woorden huilen om noten
Het werd een heel geliefde tekst, die ook steeds vaker op muziek
gezet werd, omdat de woorden eigenlijk schreeuwen of beter
gezegd ‘wenen’ om noten. Zo ontstonden er talloze toonzettingen. De meest geliefde is die van Pergolesi die het in Napels
in de vastentijd van 1736 op muziek zette voor de liturgie van
Goede Vrijdag. Hij was zelf door tuberculose terminaal ziek en
stierf kort na het schrijven van het stuk. Bach vond de muziek zo
indrukwekkend dat hij die met een andere tektst hergebruikte
voor de cantate BWV 1083 Tilge hoechster meine Suenden.
Er zijn in de loop der eeuwen 300 verschillende Stabat mater
composities gemaakt, waaronder die van Vivaldi, Boccherini,
Haydn, Dvorak, Poulenc, Verdi, Diepenbrock, Jenkins en Pärt. De
tekst is in 24 talen vertaald, in het Nederlands door o.a. Joost van
den Vondel, Guido Gezelle en Helene Nolthenius. De prachtige
vertaling door Willem Wilmink is verderop te lezen.

Stabat Mater

Bron van troost
Het thema inspireerde ook schilders, beeldhouwers, glazeniers,
choreografen, schrijvers en dichters.
Zo kreeg het beeld van Maria onder het kruis in de loop der
eeuwen een universele betekenis als bron van troost voor wie te
maken heeft met de dood van een geliefde.

De Moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing.

Moeder, wil mijn hart bezeren
met de wonden die hem deren,
die zo nederig wilde zijn.

En het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.

Om te lijden voor mijn zonden.
Laat mij lijden aan zijn wonden,
laat mij delen in zijn pijn.

Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die hem ‘t leven gaf.

Laat mij huilen aan uw zijde,
laat het kruis ook mij doen lijden
tot ik zelf eens doodgaan moet.

Ze moest klagen, ze moest rouwen
en ze beefde bij ‘t aanschouwen
van zijn vreselijke straf.

‘k Wil mij naar het kruis begeven
om daar met U mee te leven
in wat hem zo lijden doet.

Wie voelt er geen tranen komen
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus’ moeder vindt?

Stralende, ik moet U eren,
wil U toch niet van mij keren,
laat mij huilend bij U staan.

Wie zou tranen binnenhouden
als hij dat verdriet aanschouwde
van de moeder bij haar kind?

Laat mij Christus’ dood ervaren,
laat mij in mijn hart bewaren
al wat hem is aangedaan.

Zij zag wat hij heeft geleden
voor het kwaad dat mensen deden,
zag de zwepen, zag het slaan.

Laat zijn pijnen mij genaken,
laat het kruis mij dronken maken
van de liefde voor uw zoon.

Hoorde ‘t kind, door haar gedragen,
stervende om bijstand vragen,
zag hoe hij is doodgegaan.

En wil dan mijn voorspraak wezen
als ik ‘t helse vuur moet vrezen
na het oordeel voor zijn troon.

Vrouw van liefde en genade,
wil toch op mijn schouders laden
alles wat U lijden doet.

Laat het kruis over mij waken,
laat zijn dood mij sterker maken,
zodat hij me begeleidt.

‘k Wil mijn hart aan hem verpanden,
laat mij dan van liefde branden
opdat ik hem zo ontmoet.

En mijn ziel, als ‘t lijf moet sterven,
de verrukking doet verwerven
die de hemel ons bereidt. Amen.

Vertaling Willem Wilmink

Het Stabat Mater van Pergulosi wordt
op zaterdag 16 april om 16.00 uur
uitgevoerd in de Amersfoortse Zwaan,
zie p. 11.
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door: Mariette Christophe

Het Kruis Symbool voor lijden,
verzoening en
verlossing
Het kruis, waarom is dat zo’n bijzonder symbool? Al in heel oude
beschavingen werden de twee lijnen die loodrecht op elkaar staan in
allerlei vormen en betekenissen gebruikt. Speciaal voor deze Drieluik duikt
Mariëtte Christophe in de geschiedenis en symboliek van het kruis.

Een heilig symbool ver voor het
Christendom

Een schip aan relikwieën

Onder het bewind van Constantijn de Grote werd het kruis als algemeen symbool van het christendom ingevoerd. Zijn moeder,
Het was een heilig symbool voor veel volken ver voordat het
Helena zou rond 324 een pelgrimstocht naar Jeruzalem hebben
kruis in het christendom betekenis kreeg. In het koloniale tijdgemaakt en daar opgravingen laten doen. Daarbij zou het Heilig
perk ontmoetten Europese ontdekkingsreizigers en missionaKruis ontdekt zijn. Delen van het kruis werden door Helena gerissen soms culturen waarin een kruis een symbolische waarde
schonken aan kerken in Constantinopel en Rome; een deel bleef
had. Men ging ervan uit dat er
in Jeruzalem.
Het kruis symboliseert de kracht
al eerder missionarissen waren
Het kruis werd ook een mililangs gekomen, maar het ging
tant symbool dankzij de kruisvan het christendom
dan om symbolen die niets
tochten die gemaakt zijn. Na
met het christendom te maken hadden. Zoals het zonnerad als
de vierde Kruistocht (1202-1204) waarbij Constantinopel werd
symbool van de zon, het hakenkruis als teken van geluk en het
geplunderd, zijn resten van het kruis als relikwieën door heel Euhengselkruis als teken van leven.
ropa verspreid. Dat waren er zoveel dat Erasmus in de 16e eeuw
Binnen het christendom verschilt de betekenis som ook. In de
spottend zei “dat je van die resten wel een schip kon bouwen.”
katholieke traditie benadrukt de crucifix (waarbij Jezus aan het
kruis hangt) vaak het lijden van Jezus. In de protestante traditie
wordt het kale kruis gebruikt als symbool van de verlossing, JeGebruiken binnen de kerk
zus’ overwinning op de dood en de wederopstanding. Het kruis
Het kruis heeft in de loop van de eeuwen vele toepassingen en
symboliseert dus lijden, verzoening en verlossing.
verschijningsvormen gehad. Zeer oud, waarschijnlijk daterend
uit de 4e eeuw is het gebruik van christenen om een kruisteken
te slaan, een gebruik dat bij de katholieken en orthodoxe chrisVorm
tenen nog steeds bestaat.
Over de vorm van het kruis waaraan Jezus is gestorven bestaat
Tijdens de reformatie zijn een aantal gebruiken uit de protesverschil van mening; Er zijn 4 vormen van het kruis als executietantse kerk verbannen, zoals het gebruik van een kruisweg afmiddel bekend:
beelding in het gebouw, het slaan van een kruisje of het gebruik
1. de crux simplex: het kruis als martelpaal
I
van kruizen in de eredienst. In de laatste paar decennia is het
2. crux decussata; het Andreaskruis
X
kruis als symbool juist ook binnen de Protestantse Kerk weer
3. crux commissa: Het Tau of Anthonius kruis T
toegenomen.
4. crux immissa: het Latijnse kruis
†
In de liturgie wordt bij de aanvang van het Evangelie in de
Het laatste kruis is het bekendst geworden binnen het ChristenRoomse traditie 3 kruisjes gemaakt: 1 op het voorhoofd, dit drukt
dom en zien we dan ook overal. Het is niet het enige symbool
het verlangen uit om te begrijpen wat Christus ons probeert te
overigens, want vanaf de eerste eeuwen van het Christendom
vertellen; 1 op de mond dat duidt op het spreken en hoe wij de
ontstonden er symbolen zoals de vis (Ichtus), het Christenboodschap van Christus verder vertellen en een kruisje op het
monogram (Chi-Rho ) en de alfa en de omega. Er zijn nog
hart, met de hoop dat de boodschap van God ook bij onszelf
veel meer verschillende vormen van het kruis, zoals ook op de
mag doordringen.
voorkant van deze Drieluik te zien is.
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Lezenswaard
Voor niet-christenen is het vaak onbegrijpelijk dat christenen
een martelwerktuig als symbool kozen, waarom heeft het dan
zoveel kracht?
Het symbool is ingevoerd door Constantijn, maar in de loop der
eeuwen een eenvoudig symbool geworden waaraan christenen elkaar herkennen en dat hen herinnert aan datgene wat
ze kracht geeft: het reddende werk van Christus, dwars door
ellende heen. Het symboliseert de kracht van het christendom:
dat dwars door de dood en ellende redding komt. Met andere
woorden, een martelwerktuig maakt ons nederig en dankbaar.

Kruisweg afgebeeld
In elke katholieke kerk of kathedraal is de Kruisweg
aanwezig. Meestal bestaat de Kruisweg (Via Cruxis) uit 14
staties, compleet met 14 schilderijen of beeldhouwwerken.
Iedere Goede Vrijdag vindt de Kruisweg plaats.
Het idee is dat een gelovige zo in gebed de Via Dolorosa
kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn. Het idee
dat mensen overal op hetzelfde moment de Kruisweg
volgen om 15.00 uur in de middag is ontroerend en
indrukwekkend.
De Stadsdominee gaat daarom voor in een dienst in de
Amersfoortse Zwaan op 15 april, om 15.00 uur.

VRIJDAG 8 APRIL, 20.00 UUR
HUIS VAN ZUID/FONTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

DE KRUISWEG

ALS SPIEGEL VOOR EIGEN LIJDEN
EEN LEZING DOOR RUUD BARTLEMA over de hedendaagse betekenis
van de kruisweg met beelden van de kruisweg van AAD DE HAAS en de
moderne kruisweg van Ruud Bartlema. Meer dan voorheen misschien
leeft het besef dat in het lijden dat mensen in grote delen van onze wereld
ondergaan, de Christusgestalte opnieuw gekruisigd wordt. Wij ervaren
de spirituele kracht van zijn inzet en liefde vaak in de wijze waarop
mensen zich het lijden van degenen die slachtoffer zijn, aantrekken.
In die keuze wordt Jezus’ kruisgang als het ware weer actueel voor ons.
INLOOP 19.45 UUR
GAARNE OPGEVEN VIA: VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL

VORMING DOOR ONTMOETING

Over boeken die je doen denken

Van de schoonheid
en de troost
23 jaar geleden was er een serie van de VPRO waarin 29 mensen
diepgaand geïnterviewd werden door Wim Kayzer over wat hen
schoonheid en troost in het leven bracht. Dat programma was
vernieuwend, want er was bij troost toch vooral nog de associatie
dat het de kern van geloof was en dat schoonheid niet direct een
tweelingwoord bij troost, laat staan geloof zou zijn…
Op de billboards in Amersfoort werd het rode boek van Ignatieff
aangeprezen met de titel ‘Troost’. De schrijver Canadees, van
Russische komaf, en oud-politicus schreef dit boek om de wereld
te troosten in tijden van wereldcrisis als de pandemie. En eigenlijk
maakt hij in dit boek dezelfde dubbelslag met schoonheid, maar hij
gaat er vanuit dat een mens tegenwoordig ook geloof als een vorm
van schoonheid kan beleven.
Verdiept in de psalmen
De schrijver werd als spreker gevraagd in 2017 bij het bijzondere
psalmenproject In Utrecht waar in twee dagen alle 150 psalmen
door beroemde koren op het festival ‘oude muziek’ uitgevoerd
werden. Die optredens hebben hem zo geraakt dat hij, areligieus,
zich helemaal is gaan verdiepen in de psalmen. Vervolgens komt
er dan een bevlogen hoofdstuk over de troost van psalmen waar je
als gelovige door verrast kunt worden. Daarna een hoofdstuk over
Paulus en zijn troost: dat een mens niet vastgepind werd op wie zij
was, maar opnieuw geboren kon worden. Dat was een gedachte die
dwars op de tijdgeest stond. Wat een troost.
Troost door de eeuwen heen
En zo volgen vele hoofdstukken over hoe door de eeuwen heen
dichters, denkers en politici (Cicero, keizer Aurelius, Lincoln,
Weber, Achmatova, Primo Levi, Camus etc.) de mensheid een
spiegel voorhielden over verdriet en wat kon troosten: je hoort bij
de eenzame verdrietige mensensoort. Zolang je niet egocentrisch
op gaat in verdriet en de ervaring kent dat het leven zin heeft,
is er troost mogelijk. Daarvoor is openheid over verdriet, over
ontmoediging en onzekerheid nodig, aldus Ignatieff.
Zijn boek is volgens mij een toevallige opeenvolging van belangrijke
figuren uit de geschiedenis en elk hoofdstuk valt los te lezen.
Troost bij oorlog?
Ik schrijf dit op de dag dat Rusland de oorlog verklaart. Of het boek
dan ook troost, een pandemie is toch van een andere orde als het
om troost gaat? De psalmen kennen woorden van wraak, maar ja
daar wilden we liever van af. Toch zegt deze niet gelovige schrijver
over de psalmen: ze hebben een buitengewoon vermogen om
woorden te geven aan het gekmakende
gevoel van ondoorgrondelijkheid van de
wereld, afwezigheid van recht, wreedheid.
Dat alles uitroepen tot God zoekt het de
ommekeer naar hoop en de keten van
mensen die in de zin van het bestaan geloven.

door: Dineke Havinga

Martelwerktuig als symbool?

Michaël Ignatieff
Troost
Cossee 2021
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door: Martien Hoekzema

‘Onder u zijn
eeuwige armen’
Licht in de donkerste dagen van het leven
Jos is begin 70, lid van een wijkgemeente van de PGA en straalt rust uit.
Omgeven door boeken en kunst spreekt Martien Hoekzema met hem over
"Gedragen worden door God", ook op de zwartste bladzijdes van zijn leven.
‘Ik heb heel wat klappen gehad in het leven, maar ik heb me
altijd vastgeklampt aan de tekst in Deuteronomium: Ik zal u niet
begeven. Ik zal u niet verlaten. En twee regels verder staat dan:
Want onder u zijn eeuwige armen.’

Zo vertelt Jos dat ze op zondagmiddag bij het harmonium regelmatig Johan de Heer liederen zongen, maar dat zijn ouders geen
liefdevolle God lieten zien.

Jos valt stil in zijn verhaal, raakt geëmotioneerd en laat zijn
beduimelde bijbel zien. Die kreeg hij bij het afscheid van de zondagsschool als twaalfjarige en ligt nog steeds op zijn nachtkastje
om uit te lezen. Binnenin zijn er onderstreepte verzen, aantekeningen en post-its. Wat hem precies raakt is moeilijk in woorden
te vatten.

Als vader het niet wist, dan had God
het gezegd

Al jong geraakt door tekst en muziek
‘Als kind voelde ik altijd al heel veel bij de psalmen en gezangen.
Iedere week moest ik er eentje opzeggen op school en o, wee
als ik niet een tien haalde! Dan had ik het niet goed gedaan en
stelde ik mijn ouders teleur. Toen ik elf was hoorde ik voor het
eerst de Mattheüs Passion op de radio. Dat was... verpletterend.
Dat maakte zo’n indruk op mij. Het bood me troost zie ik
achteraf, omdat er elementen in zaten die ik thuis miste.’

‘Mijn vader werd buiten het gezin gezien als een aimabele en
gerespecteerde man. Maar thuis was hij autoritair en gebruikte
fysiek en mentaal geweld. Er lag op ons als gezin een enorme
druk om te presteren en te gehoorzamen. Als vader het niet wist,
dan had God het gezegd. God was dan ook een straffende God.
Toch heb ik diep in mijzelf altijd geweten dat het niet waar was,
dat er meer was.

Het mocht niet en het kon niet
‘In de pubertijd ontdekte ik dat ik op jongens viel. Daar kon ik
helemaal niets mee doen. Helemaal niets! Ik wist dat het niet
mocht en niet kon, want de sfeer in huis was zo dat er van een
persoonlijke ontwikkeling geen
sprake kon zijn. Je werd net zo
hard gedwongen, desnoods fysiek,
tot je paste in hun plaatje. Want
mijn ouders straalden uit: ‘wij
staan hierboven en jij staat daaronder, dus je hebt te doen wat wij
zeggen.’ Ik ben dan ook pas uit de
kast gekomen toen zij overleden
waren.’
De zwartheid van het leven stapelt
zich inmiddels op en Jos vertelt
hoe hij als 17-jarige bij het spoor
stond, intens wanhopig. Pas op
het laatste moment, uit angst
voor de woede van God deed hij
niet wat hij wilde doen. Hij dacht
toen: ‘Ik ben harstikke zondig en
doodschuldig’ En hij vult aan:
‘Op aanraden van een arts en een
dominee ben ik later getrouwd.
Ze zeiden dat het dan vanzelf over
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Zijn zoals God je gemaakt heeft
De intense worsteling van Jos ging over de vraag of hij mocht
zijn wie hij was, zoals God hem gemaakt had. Hij zegt nu dat
hij altijd ergens wist dat God niet boos was, maar hij kreeg dat
nergens bevestigd. De enige die hij als jongen volledig vertrouwde was zijn hond, die hij alles vertelde en die als enige blij was
om hem te zien als hij thuiskwam. Zijn hond overleed door een
ongeluk waar zijn vader bij betrokken was.
Na 24 jaar huwelijk en het overlijden van een nog ongeboren
zoontje vertelde Jos aan zijn vrouw over zijn homoseksualiteit,
maar daar kon zij niets mee. Drie jaar later zijn zij gescheiden.
Enkele jaren later ontmoette Jos een man met wie hij samen
geweest is tot deze hem na zeventien jaar verliet.

Inktzwart met een lichtje
‘Ik ben zo’n 35 jaar niet in de kerk geweest en ga sinds drie jaar
weer wel, maar mijn geloof is altijd gebleven. Ik kreeg geen
antwoord op mijn vragen en problemen, maar toch voelde ik
me altijd gedragen op de een of andere manier. Ik kan het niet
bewijzen of tastbaar maken, maar het was er voor mij wel.’
‘Het is heel vaak inktzwart om mij heen geweest en toch was
er altijd ergens een lichtje. Dat fundamentele weten ervaar ik
steeds intenser nu ik dichter bij de dood kom. Ik kan het niet
verklaren en vind het ook lastig om te zeggen, maar met al mijn
gekluns, mijn fouten en mijn tekortkomingen weet ik dat God
van mij houdt.’
* Jos koos ervoor om zijn verhaal anoniem te vertellen. Zijn echte
naam is bekend bij de redactie.

Hoe moeizaam
is dit leeg
en doelloze
bestaan:
wat moet ik zonder U
met U beginnen?
Vanuit de diepte
breken beelden
baan, helpen
mij op mijn
leven te bezinnen.
Dan, als de haan
kraait, zie ik U,
reusachtig grote
schaduw in het
schemerduister:
de weg ten einde
straalt van grote
luister,
zodat ik verder
leef omdat U
dood wilt gaan.

Kijk op de kerk

In de kerk vind je
een kruis
In veel kerken is een kruis aanwezig. Misschien niet altijd
heel zichtbaar. Maar als je om je heen kijkt, kun je er meestal
wel één ontdekken.

door: Gert de Pijper

zou gaan. Ik durfde er niet tegenop te staan, wilde normaal zijn
en meetellen, dus wilde ik voldoen aan de verwachtingen.’

Is dat niet vreemd, zo’n kruis in de kerk? Want het is toch een
martel- en executiewerktuig. Naakt, hangend aan een kruis
sterven. Veel bespottelijker kon het niet voor een Romein.
Uiteraard heeft het kruis alles met Jezus te maken, maar
kunnen we het niet beter over Zijn opstanding hebben?
Jazeker! En nee, want de strijd is nog gaande.
In het centrum van de bijbel
Het kruis staat in het centrum van het grote verhaal van de
Bijbel. Het is het verhaal van de gemankeerde relatie van het
schepsel met zijn Schepper. Het wil zijn Schepper vergeten
en eigen schepper zijn. De schepping lijkt verloren in
zichzelf. Tot groot verdriet van de Schepper. Maar Zijn liefde
wint het van de toorn. Hij begint opnieuw. Met het oude.
Midden in de tijd is daar een stem in nachtelijk Jeruzalem:
“De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes
in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat
iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft” (Joh. 3).
Een onwaarschijnlijk verhaal
Het is een onwaarschijnlijk verhaal. Mensen hebben het niet
geloofd. Of er een andere uitleg aan gegeven. Sommigen
hebben het wel geloofd, en toch niet begrepen. Want dat is
overeind gebleven. Nadat vele vragen zijn gesteld en naar
antwoorden gezocht, blijft dit verhaal moeilijk te vatten.
Alleen met goddelijk licht kun je er iets van verstaan.
Wat ook overeind is blijven staan - vooralsnog - is het kruis.
Elk huis heeft zijn kruis, zegt het spreekwoord. Maar niet
alleen ons huis, ook landen en volken, dieren en planten
en de hele schepping zucht onder een kruis. En ook wijzelf:
“Het goede dat ik wil, doe ik niet,” zegt Paulus, “en het kwade
dat ik niet wil, wel” (Rom. 7). Onder het kruis van de dood
buigt vroeg of laat ieder leven. Christenen dragen een extra
zwaar kruis, denken niet-christenen. Maar dan weten ze niet
dat Christus’ juk juist zacht is. Toch hebben ze er wel iets
van begrepen. Want een christen heeft een roeping. Met
gevolgen (Luk. 9). In een aantal landen zelfs in de vorm van
vervolging.
In de kerk vind je een kruis. Het is een symbool van
overwinning. Het is tegengesproken en als onzin afgedaan.
En sommigen hebben ze omarmd. De genadeloze balken,
waaraan Christus hun Redder werd.

Gert de Pijper is lid van de Joriskerk

Rectificatie: In het vorige nummer stond per ongeluk
dat Daniël in de brandende oven werd gegooid, maar
dat waren zijn vrienden.

Ingezonden gedicht
9

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. Het inloopspreekuur in de Amersfoortse Zwaan is iedere vrijdagmorgen van 10-12 uur.
Iedereen is welkom om even binnen te lopen, voor een praatje, een vraag, een kennismaking.

Geloven is oefenen in het leven met tegenstellingen
Ik fietste door de stad, ik had een regenponcho aan en de touwtjes van mijn capuchon
strak om mijn hoofd getrokken. Maar kijk!
Het hield op met regenen. Ik trok blij de
capuchon van mijn hoofd en precies op dat
zelfde moment zette een vrachtwagenchauffeur die stond uit te laden met een
enorme dreun een pallet bouwmateriaal
op straat. Ik schrok. Maar meer nog moest
ik lachen om het sterke verlangen van mijn
hersens om ogenblikkelijk die twee gebeurtenissen, die niets met elkaar te maken
hadden, toch met elkaar te verbinden en mij
te doen geloven dat het afzetten van een
regencapuchon die klap veroorzaakte. Het
is mensen eigen om alle gebeurtenissen te
willen ordenen tot een logisch verhaal met
oorzaak en gevolg. Dat is hoe wij omgaan
met toeval, met tegenstrijdigheden, met
vragen en raadsels. Hoe meer het allemaal
klopt, hoe meer harmonie, hoe tevredener
we zijn. Losse eindjes, onbeantwoorde
vragen, stom en noodlottig toeval, onzekerheid – het brengt ons
onrust.

over bloemen en vogels gaat, maar over een
executie van een onschuldige na een fakeproces en over verraad. En omdat dood en
verraad niet bij een lentefeest horen hebben
onze hersens daar altijd moeite mee. We
kunnen nooit 'tevreden' Pasen vieren. Het
blijft iets onbevredigends houden, want
we snappen het niet. En bovendien kan het
niet en klopt het niet. En was er niemand bij
toen Christus verrees uit de dood. Niemand
die het met eigen ogen gezien heeft en ons
kan vertellen hoe het ging. Niemand die
ons gerust kan stellen, die de harmonie kan
terugbrengen, zodat we door kunnen gaan
met ons leven als voorheen.

brengen, er past geen harmoniemodel op
het leven. Maar je mag je ogen noch voor het
één, noch voor het ander sluiten. Op beide
plaatsen wordt Pasen gevierd, omdat daar
dood en leven onbegrijpelijk samenkomen.
Het kan zijn dat de nacht licht wordt als de
dag (Psalm 139) maar ook dat de dag op het
middaguur verduistert (Mattheus 27:45).
De onrust van die tegenstellingen behoed
ons voor zelfgenoegzame tevredenheid en
houdt ons scherp. Het spoort ons aan tot
verbondenheid met anderen en tot compassie. Zoals de opgestane Christus Maria
van Magdala op weg stuurt: 'Ga naar mijn
broeders en zusters!'

Geloven is oefenen in het leven met
tegenstellingen. Er is een prachtig park
waar het groen lentefris is en de wereld een
feest. En op dezelfde tijd zijn ergens anders
uitgebrande flatgebouwen waar doden in
het puin begraven liggen en de wereld een
verschrikking is. Je kunt het niet bij elkaar

Met de woorden van de psalm van Pasen: O,
God, hoe licht is zelfs het duister, de nacht
een dag die blinkt van luister. (Ps 139:6 berijmd) Laten we Pasen vieren en blij zijn met
de lente, met het voorzichtige einde van de
corona-zorgen, en tegelijkertijd meeleven
met de mensen in oorlog.

Pasen brengt dezelfde
onrust. Het Paasverhaal in het evangelie
van Johannes lijkt een
idyllisch verhaal te
worden over een man
en een vrouw, samen
in een stille tuin, en
de zon komt net op. Ik
stel me zoiets voor als
dit Engelse park met
haar wonderschone
blauwe boshyacintjes.
Alles in rust en vrede.
Maar dan blijkt in die
paradijselijke tuin
notabene een graf centraal te staan, verdriet
en wanhoop. Pasen is
een lentefeest dat niet

(eigen foto 'bluebells', boshyacinten in de Royal Botanic Gardens, Kew, London)
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Amersfoortse Zwaan

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

De kerk is open om binnen te lopen en een kaarsje op te steken: elke zaterdag tussen 12-16, elke zondag tussen 12-15 uur.
Bij bijeenkomsten is de toegang vrij.

Agenda voor de
Amersfoortse Zwaan,
2 april, 16 uur: Koloniale nostalgie? Over
Hella Haasse, Heren van de thee en
onze omgang met de geschiedenis o.l.v.
Wijnt van Asselt.
9 april, 16 uur: Bloemen voor Pasen.
Lettie Ambagtsheer geeft een workshop korenschoof-boeketbinden – dat
is eigenlijk een les in kijken. We zorgen
voor een basis aan bloemen en groen,
maar als u zelf ook wat bloemen en
mooi blad meeneemt uit eigen tuin of
van de markt, dan is er zeker genoeg
voor iedereen.

Paasvieringen in de
Amersfoortse Zwaan
Goede Vrijdag 15 april, 15 uur: Viering
Op het uur van het sterven van Jezus
aan het kruis zijn we bijeen en lezen
het verhaal van de lijdende mens en
van wat liefde vermag. Een indringende

Het kussentjesproject in de kerk
is helemaal afgerond en we zijn
superblij met het resultaat. De
dertig nieuwe kussens hebben een
kant met dezelfde vorm als in het
glas in lood raam in het dak te zien

viering waar je stil van wordt. De kruiswegstaties van Hutschemakers worden
geprojecteerd onder de lezing. Pasteltinten contrasteren met het onderwerp
van de afbeelding. We bidden onder het
kruis. Vocaal Ensemble Voxtet o.l.v. Lydia
Liefting zingt o.a. Bachkoralen.
Stille Zaterdag 16 april, 16 uur: Concert
We verwijlen deze dag nog bij wat er
op Goede Vrijdag gebeurd is. Claudia
Kuhnt (sopraan), Inge van Keulen
(alt) en Cees-Willem van Vliet (orgel)
brengen het beroemde en weergaloze
Stabat Mater van Pergolesi. Dit middeleeuwse gedicht laat je meeleven
met moeder Maria die onder het kruis
staat en eigenlijk niet kan kijken naar
de dood van haar zoon. Maria staat ook
model voor alle moeders die moesten
meemaken dat het kind dat ze gebaard
hebben vermoord is. Door oorlog, door
een aanslag, door een oneerlijk proces
– de pijn van onschuldig leven dat werd
gebroken door kwade machten. Het
leert ons zwijgen en mededogen.

Paasmorgen, 17 april, 10.30 uur:
Feestelijke viering
'Het leven brak door aarde en steen'.
We vieren opgelucht de overwinning
van het leven op de dood, Gods liefde
op alle boze machten en krachten in de
wereld. Zangers en instrumentalisten
brengen de Paascantate van Buxtehude: 'Christ ist erstanden'. Het ensemble
bestaat uit vier strijkers uit het Amersfoort Jeugd Orkest en Cees-Willem van
Vliet (klavecimbel), de zangers zijn
Maria den Hertog, Paula Bär-Giese en
Timon van Velzen. Na afloop is iedereen
welkom voor koffie en eigengebakken
Paasbrood.
Beloken Pasen, zaterdag 23 april,
16 uur: viering
Voorafgegaan door de kerkmuziekbrouwerij voor liefhebbers met of zonder
ervaring om 15 uur. We lezen wat twee
mensen meemaakten die naar Emmaus liepen en hopen dat hun ervaring
ook de onze zal zijn: dat Christus in het
breken van het brood bij ons is.

is, uitgevoerd in nachtblauw en goud.
Zo zitten we voortaan tussen hemel en
aarde! De andere kant van de kussens is
allemaal anders, naar ieders eigen ontwerp en is in alle tinten groen een ode
aan de schepping en een herinnering

aan ieder die plaatsneemt om het
moois wat we gekregen hebben ook
te bewaren. Een presentatie van het
proces en het resultaat is te zien op
ons youtubekanaal, te zien viadeze
qr-code:
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Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Adventkerk
Kerkdiensten
In de Veertigdagentijd volgen we in diensten
waar de eigen predikant in voorgaat de
evangelielezingen zoals die te vinden zijn
in de Veertigdagentijdkalender. Op die
manier sluiten doordeweekse lezingen en
de zondagse kerkdiensten op elkaar aan en
zijn we samen onderweg naar Goede Vrijdag
en Pasen.
Op zondagmorgen 3 april gaat collega Willem Jan de Hek uit Utrecht voor. Mogelijk
gaat de verkondiging over Lucas 20:9-19. De
gelijkenis van de wijnbouwers en de zoon.
Op zondagmorgen 10 april lezen we Lucas
22:1-10. Jezus gebruikt met zijn leerlingen de
maaltijd: Dit is mijn lichaam en dit is mijn
bloed.
Op vrijdagavond 15 april staan we stil bij de
kruisiging en dood van Christus. We lezen
Lucas 23:33-49.

Op zondagmorgen 17 april vieren we de
opstanding van Christus uit de doden. We
lezen het opstandingsevangelie uit Lucas
24:1-12.
In diensten die hierboven niet genoemd
worden verwelkomen we gastpredikanten.
Hun namen kunt u vinden in het rooster
van de diensten achterin Drieluik en op de
website.
Hendrik Mosterd

Vespers in de Stille Week
Al een aantal jaren hebben we in de laatste
week voor Pasen, de stille week, een samenwerking tussen drie kerken in Kruiskamp
en Liendert: de Adventkerk, De Bron en
de Schaapskooi. Samen organiseren we
vespers, om ons voor te bereiden op Goede
Vrijdag en Pasen.

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

Ook dit jaar weer. Elke avond van 19.3020.00 uur een kort moment van schriftlezing, zingen en bidden.
- Maandag 11 april, De Bron
- Dinsdag 12 april, Adventkerk,
- Woensdag 13 april en donderdag 14 april,
de Schaapskooi
De vespers worden ook uitgezonden, via
debronamersfoort.nl, deschaapskooi.info en
adventkerk.nl/vesper

In memoriam Petertje van Bekkum-Schokker
Op vrijdag 25 februari overleed Petertje van
Bekkum-Schokker op de leeftijd van 80 jaar.
Peta werd op 28 april 1940 geboren en groeide op in Nieuw Amsterdam, nabij Emmen.
Op haar zestiende kwam ze in Amersfoort
te wonen. ZE trouwde in 1963 met Ben van
Bekkum. Samen kregen ze twee kinderen,
Alice en William.
Het overlijden van haar man, in november

2020, heeft haar enorm geraakt. Ze vond het
moeilijk om alleen achter te blijven.
De laatste maanden van haar leven bracht
ze door in het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis. Een plek met zorg, veiligheid en
gezelschap.
Peta groeide op in een christelijk gezin. Als
een onderstroom is het geloof in haar leven
meegegaan. Boven de rouwbrief staat de

tekst van een lied waar hoop en vertrouwen
uit spreekt: veilig in Jezus armen.

Eenvoudig leven, zo gemakkelijk is dat nog niet
De afgelopen maanden werd vanuit de Adventkerk thema-avonden georganiseerd met als thema ‘Eenvoudig leven’. Deelnemers,
ook van buiten de wijkgemeente, werden door verschillende sprekers uitgedaagd om na te denken over de betekenis van
duurzaamheid in hun eigen leven en geloof. Verschillende deelnemers vertellen hoe zij de avonden hebben ervaren.

‘Sinds we deze kring doen bestellen we boodschappen bij Pieter Pot’ Coby en Kees Brink
Wat bewoog jullie deel te nemen?
“In onze eigen gemeente, de Protestantse Wijkgemeente
Amerongen, sprak Alfred Slomp een aantal jaren geleden over
God in de supermarkt. Zijn boek SuperWaar hebben wij gedeeld
met onze dochter Annemarie Stoffer, die gemeentelid is in de
Adventkerk. Dus toen zij ons vertelde van de avonden rond
‘eenvoudig leven’ in Amersfoort waren we meteen enthousiast.
Duurzaamheid houdt ons natuurlijk al veel langer bezig, maar
het thema is zoveel meer omvattend dan bijvoorbeeld alleen
‘goed afval scheiden’ en ‘vaker de fiets nemen’.”
Heeft de kring je kijk op het onderwerp veranderd?
“Biologisch, ecologisch, groen, duurzaam, het zijn begrippen
die je makkelijk door elkaar gebruikt, maar iets wat biologisch
is, hoeft nog niet duurzaam te zijn en iets dat duurzaam is,
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kan maar zo niet biologisch zijn. Dat betekent dat je ook als
consument kritisch moet blijven en steeds afwegingen moet
maken waar je voor kiest.”
Hebt u zich voorgenomen om iets in uw levensstijl te veranderen?
“Sinds deze avonden (en na een tip van onze dochter) doen wij
bestellingen bij Pieter Pot. Dus minder verpakking! We proberen
zuiniger met papier (printen) om te gaan, doen veel vaker
afwegingen bij aankopen. Is het echt nodig? In elk geval is er een
grotere bewustwording gekomen.
We kijken bijvoorbeeld anders tegen de vakantie aan. Niet
meer vliegen. We hebben geleerd eerst goed na te denken! Ook
het begrip ‘ecologische voetstap’ is wel binnengekomen, om
rekening mee te houden.”

‘Ik vind het belangrijk de aarde mooi achter te laten’ Maarten Bouterse
Wat bewoog u deel te nemen?
“Ik wilde meedoen met deze avonden omdat ik dacht al redelijk
duurzaam te leven, maar tegelijkertijd ideeën wilde opdoen om
nog meer te kunnen doen. Ook mijn liefde voor de natuur, de
schepping, was een drijfveer.
Sowieso denk ik al geregeld na over duurzaamheid en eenvoudig
leven. Zo heb ik pas laat mijn rijbewijs gehaald, zodat ik weet
ook hoe het is met het openbaar vervoer en de fiets te reizen.
Dat doe ik ook regelmatig. Ook in de tuin houd ik rekening met
duurzaamheid. Ik gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Verder
ben ik zuinig met water en energie en let ik er op waar mijn
spullen vandaan komen. En hoewel ik zelf geen kinderen heb,
vind ik het belangrijk om de aarde mooi achter te laten.”

Heeft de kring je kijk op het onderwerp veranderd?
In sommige opzichten ben ik anders naar het onderwerp aan
gaan kijken, maar ik merkte ook dat ik al veel weet en doe, op
een paar dingen na. Ik weet dus ook dat het heel moeilijk is om
op alle terreinen helemaal duurzaam te zijn, hoe graag ik dat
ook zou willen. Waar ik vooral van schrok, is hoeveel energie er
gebruikt wordt om bepaalde producten te produceren.”
Hebt u zich voorgenomen om iets in uw levensstijl te veranderen?
“Ik heb me voorgenomen om meer na te denken over de
aanschaf van (nieuwe) spullen. Ook overweeg ik minder vlees, of
helemaal geen vlees meer te gaan eten. Hoewel ik al aardig op
weg ben, kan het altijd beter.”

‘Zoeken naar een goed leven dat gebaseerd is op ‘genoeg’’ Hermen Breunissen
Wat bewoog u deel te nemen?
“Duurzaamheid is een thema waar ik de laatste jaren steeds
actiever mee bezig ben, in denken en doen. Tot nu toe was
dit echter vooral buiten de kerk. Ik werd daarom enthousiast
om mee te doen nu dit thema nadrukkelijk vanuit christelijk
perspectief op de agenda werd gezet. Daarbij was ik
nieuwsgierig wat het betekende om te focussen op het begrip
“eenvoudig leven”.
Heeft de kring je kijk op het onderwerp veranderd?
“Het heeft me nog nadrukkelijker de complexiteit laten inzien
van dit thema en hoe tegenstrijdig allerlei belangen hierin
kunnen zijn. Het verenigen van deze belangen mét behoud van

alles wat we verworven hebben lijkt steeds minder een haalbare
route. We hebben keuzes te maken. Het draait uiteindelijk om
de vraag of we opnieuw kunnen leren onszelf te begrenzen
en invulling te geven aan een goed leven dat gebaseerd is op
‘genoeg’.”
Hebt u zich voorgenomen om iets in uw levensstijl te veranderen?
“Ik heb me voorgenomen om meer focus te leggen op het
perspectief van ‘genoeg is genoeg’, omdat ik denk dat dit me
helpt om als christen de juiste keuzes te maken te midden van
alle belangen die om prioriteit schreeuwen. En dit zeg ik in alle
bescheidenheid omdat ik me realiseer in welke bevoorrechte
positie ik leef.”

‘Hoe verslaafd zijn wij aan andere goden?’ Bert de Leede, deelnemer en organisator
Wat bewoog u deel te nemen?
“De thematiek was voor mij niet nieuw. Maar ook voor mij geldt
dat de vertaling naar de levensinvulling in gezin, werk – in mijn
geval: prediking, catechese, onderwijs – achterbleef. Dat is
sinds een aantal jaren echt anders. Dat heeft te maken met de
alarmerende ‘harde cijfers’ van klimaatrapporten. Maar er is voor
verandering van levensstijl altijd meer nodig dan ‘deze ‘externe
dwang’ van de cijfers. In mijn geval een existentiële trigger
en een theologische wake-up-call. Bij een wandeling op een
mooie zomermiddag ergens in de polder van mijn kinderjaren
– Krimpenerwaard, jaren ‘50 – werd mij plotseling bewust hoe
anders het landschap om mij heen was, en vooral: te stil van
vogelgeluiden, en te eenzijdig van planten. Wat ik wel wist, werd
pijnlijk bewust: een landschap zonder ziel.”
“Theologisch verschoof mijn aandacht, wanneer het gaat over
duurzaamheid. Natuurlijk heeft het thema alles te maken met

het geloof in God als Schepper. En dan denk al heel gauw aan
de roeping van de mens als rentmeester. Prima, echt CDA en CU
om zo te zeggen. Maar het is spiritueel en existentieel te weinig
om ons te wekken tot omkeer. Wat op het spel staat voor ons
moderne mensen in een welvaart-samenleving is de vrijheid
van de christenmens. Hoe verslaafd zijn wij aan andere goden,
onze aardse goederen en de consumptie daarvan. God of de
Mammon: daar raakt het thema onze ziel.”
Hebt u zich voorgenomen om iets in uw levensstijl te veranderen?
“Onze betrokkenheid bij de opzet van deze thema-avonden
heeft dit bewustzijn gevoed en versterkt. Een aantal beslissingen
hadden wij al genomen: niet vliegen voor de fun, zo beperkt
mogelijk auto-gebruik, ontspullen, geen vlees, zonnepanelen,
isolatie, en zo nog wat. Het is ook boeiend om daaraan te werken.
Het maakt het leven bepaald niet saaier!”

‘Nieuwe input en stof tot nadenken’ Leendert en Annely Prins
Wat bewoog jullie deel te nemen?
“We zijn in coronatijd lid geworden van de Adventkerk. Deze
kring leek ons een mooie aanleiding om met gemeenteleden
over duurzaamheid na te denken en elkaar te ontmoeten.”
Heeft de kring je kijk op het onderwerp veranderd?
“We proberen in ons leven bewuste keuzes te maken rondom
eten, afval en geen overvolle kledingkasten. De kring heeft ons

geleerd dat dit slechts een klein onderdeel is van het onderwerp.”
Hebt u zich voorgenomen om iets in uw levensstijl te veranderen?
“De kring heeft ons nieuwe inzichten gegeven en de breedte
van het onderwerp geleerd. Hierdoor is onze leefstijl niet direct
veranderd maar het heeft ons wel nieuwe input gegeven en
stof tot nadenken over hoe we dit in ons dagelijks leven kunnen
toepassen op een realistische manier.”
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Bergkerk
Bergkerk

Vieren
Zondag 10 april, Palm-passie, 6e zondag van
de 40-dagen
Op deze zondag van de feestelijke intocht
begint de Stille Week. Een dubbelzinnige
zondag: de feestelijke hulde aan de Messias
en de eerste lezing van zijn lijdensweg en
dood. ‘Heden hosanna, morgen kruisigt
hem!’ De dienst van 10.30 uur begint met
een palmpaasintocht, de kinderen gaan
voorop.
Palmpaasstokken versieren
Voorafgaande aan de dienst van 10.30 uur
kunnen (klein)kinderen en hun (groot)
ouders in de kerk hun palmpaasstokken
versieren. De kinderen doen met hun mooie
palmpaasstokken mee aan de palmpaasintocht.

Stille Week
Maandag-, dinsdag-, woensdagavond,
vesper in de kapel van de Bergkerk, om 19.30
uur een moment van stilte, gebed, meditatie, in de Goede of Stille Week.
Witte Donderdag, 14 april, 17.00 uur
viering van de paasmaaltijd met de kinderen
en hun ouders. We delen matses en druivensap en vieren samen met de kinderen het
avondmaal.
Witte Donderdag, 19.30 uur
We gedenken het laatste avondmaal dat
Jezus met zijn discipelen aan de vooravond
van zijn lijden heeft gevierd. We vieren deze
avond het avondmaal met matses, ongedesemd brood.
Goede Vrijdag, 15 april, kruispasen
19.30 uur
Op Goede Vrijdag gedenken wij dat Jezus
“heeft geleden onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle”. Stil staan bij het duister
in de wereld en het duister in onszelf. In de
dienst zal het Nationaal Gemengd Jeugdkoor o.l.v. Wilma ten Wolde de ‘Via Crucis’
(kruiswegstaties) van Franz Liszt zingen.
Paaswake, 16 april, 22.00 uur
In stilte komt de gemeente bijeen in een
verduisterde kerk, om te gedenken dat het
licht van Pasen de duisternis zal overwinnen. Na lezingen en gebeden, gaan we naar
buiten, om vervolgens achter de Paaskaars
aan het licht van Pasen de donkere kerk
binnen te brengen. Het licht van Christus!
Paasmorgen, 17 april, 10.30 uur, feest van
opstanding van de Heer Jezus Christus. Een
vrolijke paasmorgendienst samen met de
kinderen.
Zondag 24 april, 2e van Pasen
We sluiten deze zondag de Paasweek af en
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tellen 7 zondagen tot Pinksteren, de vijftigdagentijd.
Evangelie op ‘Beloken Pasen’ is Lucas 24,1-10.
Voorganger is ds. Diederiek van Loo.
Zondag 1 mei, 3e van Pasen
Evangelielezing Lucas 24,35-48. Voorganger
is ds. Rene Rosmolen.

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.

Stagiair
‘’Een aantal van
u hebben mij
enkele weken terug
in de kerkdienst al
ontmoet, maar ik
zal me hiermee een
keer verder voorstellen. Mijn naam is
Bart Schreuders.
Ik ben 23 jaar, woon in een mooi studentenhuis in Zeist en ik zit nu in mijn eerste
jaar van mijn masterstudie Theologie &
Predikantschap aan de PThU in Amsterdam.
De aankomende twee maanden zal ik een
van mijn stages doen in de Bergkerk. Mijn
hobby’s zijn onder meer sporten, muziek
en gewoon afspreken met vrienden. Zo
heeft u een beetje een beeld bij mij. Als u
vragen hebt of gewoon een keer met mij wil
praten, dan kunt u mij altijd aanspreken als
u mij tegenkomt. Ook kunt u mij altijd een
mailtje sturen. Mijn mailadres is bartschreuders1998@hotmail.com.’’

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

Enkele kerkenraadsleden gaan daarmee aan
de slag.
Langzamerhand zijn we met de kerkdiensten uit de lockdown. Echter nog niet
helemaal. In de viering van het Avondmaal
gaan we voorlopig door met het dopen van
de ouwel in de wijn. En met de collecten
gebruiken we nog de collectemandjes bij
de uitgang. Het doorgeven van collectezakken lijkt met het oog op de besmettingen
nog niet gewenst. Gezocht wordt naar een
andere vorm voor het ritueel van de collecte
in de dienst.
Aan het eind van de vergadering bedankt
de voorzitter van de vergadering Elsabe
Kalsbeek, die ruim 3,5 jaar de verslagen van
de kerkenraadsvergadering heeft gemaakt.
De dank wordt onderstreept met een bos
bloemen.
Martha Beuckens, scribaat

Wij gedenken
Maaike Fennema - Visser
Maandag 7 maart is zij in verpleeghuis Quercus aan de Barchman Wuytierslaan waar ze
het laatste jaar werd verzorgd, overleden.
Voorheen woonde zij met haar in 2012
overleden man Tjepke Fennema in de Parkflat. Maaike Fennema is 86 jaar geworden.
Dinsdag 15 maart was de uitvaartdienst in de
Fonteinkerk, waarna zij is begraven. Moge zij
geborgen zijn in de liefde van de Eeuwige.

Uit de kerkenraad
De vergadering van 16 maart is de eerste
vergadering met de nieuwe ambtsdragers. Zij worden dan ook in het bijzonder
verwelkomd. Er vindt een terugblik plaats op
de traditioneel weinig bezochte gemeenteavond. Dit jaar zal zeker corona en de storm
van die dag een rol gespeeld hebben, maar
niettemin gaan we op zoek naar een nieuw
concept voor deze gemeente-bijeenkomst.
Gememoreerd wordt de opbrengst van
Actie Kerkbalans op dat moment (stand
16 februari). Die bedroeg € 165.000 aan
toezeggingen, dat is iets meer dan het
voorgaande jaar en stemt tot dankbaarheid.
Het beleidsplan Cirkels van Verbondenheid
II 2022-2027 vraagt nog om een samenvatting, een gemakkelijk leesbare korte versie.

Bereikbaarheid
In de week van 1 t/m 8 mei ben ik afwezig. In
voorkomende gevallen kunt u via het pastoraal meldpunt (06-19945139) een beroep
doen op pastorale zorg of een vervangende
predikant.

Onderweg
Het is een krijgzuchtige tijd, zo dichtte
Marieke Lucas Rijneveld. Haar woorden
raakten me, gaven stem aan gevoelens van
angst en onmacht. Wat een onrustige tijd
en het komt allemaal wel bij ons binnen.
De laatste woorden zijn ‘in ieder welkom zit
een schuilkelder’. Het is hartverwarmend
om te zien hoe mensen zo goed mogelijk de
vluchtelingen opvangen en welkom heten.

In ieder welkom zit een schuilkelder. Mensen
die schuilen bij elkaar. Goede moed en een
goede Paastijd.
Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk

zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit
radiostemmen.

Een krijgszuchtige tijd

Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat
anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij
toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat
alleen menslievendheid

Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen
oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar
geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan,
of de boter
op het aanrecht bestuderen en hoe snel
zacht, dat iets nog

je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook:
een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal
waar je jezelf in giet.

Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.
Het volgende moeten we onthouden: dat we
allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar
de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een
liefkozende blik.
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is
een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit
een schuilkelder.
Marieke Lucas Rijneveld

Unicum in de Bergkerk
Kleurrijke verwondering
Schilderijen van Koos Hiemstra
Tussen Pasen en Pinksteren in de Bergkerk
Met het exposeren van de schilderijen van Koos Hiemstra
(1930 - 2021) heeft de Bergkerk een unicum: voor het eerst
zijn haar schilderijen buiten Friesland te zien. Geboren op
een Friese boerderij als jongste van 9 kinderen werd al vroeg
duidelijk dat Koos tekentalent had. Haar kunstzinnige kant
kwam de eerste helft van haar werkzame leven tot uiting
in het ontwerpen van Friese kostuums en maatkleding,
trouwjurken en wandkleden. Toen ze 50 was ging ze naar de
kunstacademie, waar ze cum laude slaagde. Ze ontwikkelde
een eigen abstracte en kleurrijke stijl. Zomaar beginnen,
vanuit haar gevoel op het moment zelf, vervolgens het
schilderij zich laten ontwikkelen. Dat werd haar passie!
Ze gaf geen titels, alleen een nummer in de Friese taal.
Wilt u meer weten over deze kleurrijke vrouw en haar werk,
bezoek dan de Bergkerk, Dr. A. Kuijperlaan 2.
Zondag na de dienst (11.45 uur) of op afspraak: 033-4617917.
Van 16 april t/m 6 juni 2022

Bijzondere bergrede van Floris Alkemade
Het was een bijzondere bergrede dit
jaar in een volle Bergkerk. Fijn om weer
bij elkaar te kunnen komen. Architect
Floris leest de bergrede van Jezus als een
oproep tot verandering. Begeerte naar
rechtvaardigheid. Daarom zijn devies
‘Leid ons in bekoring’. In elk verlangen
zit het streven naar iets beters. Gerechtigheid gaat over het solidariteitsbeginsel. Elke vorm van verduurzaming is
gerechtigheid. In het NRC stond n.a.v.
de bergrede een prachtig interview met
oud bergredenaar Marjolijne de Vos.
U kunt de tekst van de bergrede nog
nalezen in het bergrede boekje 2022,
verkrijgbaar in de Bergkerk.
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De Bron

De Bron
Zondagen in de 40-dagentijd

Stille Week 11- 15 april

We zijn op weg naar Pasen. In het vorige
nummer van Drieluik schreven we uitgebreid over het project van de kindernevendienst getiteld ‘Ben je klaar voor het feest?’
Maar toen brak de oorlog uit in Oekraïne
en vonden we het niet helemaal gepast om
de feeststemming van dit project over te
nemen. We hebben het wat aangepast en in
die vorm gaan we verder op weg naar Pasen.

Al een aantal jaren hebben we in de laatste
week voor Pasen, de Stille week, een samenwerking tussen drie kerken in de Kruiskamp
en Liendert: de Adventkerk, De Bron en
de Schaapskooi. Samen organiseren we
vespers, om ons voor te bereiden op Goede
Vrijdag en Pasen.
Ook dit jaar gebeurt dat weer. Elke avond
van 19.30 - 20.00 uur een kort moment van
schriftlezing, zingen en bidden.
Voor dit jaar is er voor gekozen om drie Bijbelgedeelten te lezen: een Psalm, een van de
zogenaamde ‘Ik ben’-teksten uit Johannes
en iets uit het lijdensverhaal uit Lucas.
Maandag 11 april zijn we in De Bron, dinsdag 12 april in de Adventkerk, woensdag 13
april en donderdag 14 april in de Schaapskooi. Vrijdag 15 april zijn er dan in alle drie
kerken de Goede Vrijdagdiensten.
En na een Stille zaterdag vieren we zondag
het Paasfeest.
Degene die de samenkomst leidt komt uit
de betreffende kerk, maar de lector komt uit
een andere kerk. Op deze manier laten we
iets van de verbondenheid tussen die drie
kerken zien.
U bent welkom op al deze avonden in de

Zondag 10 april - Palmpasen.
We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem
èn weten dat Hij kwam om zijn weg tot op
zijn einde te gaan. Dat einde wordt nieuw
begin: ons leven komt in nieuw licht te
staan. Niet voor de dood zijn wij gemaakt.
Bij de doop vieren we dat op deze morgen.
Jelte Tijhuis en Fien en Bente Hiemstra
worden gedoopt. Fien, geboren op 18 maart
2019, en Bente, geboren op 24 september
2021, zijn de dochters van Sabine en Auke
Hiemstra-van Keulen. Zij maakten de
keus om zich bij De Bron aan te sluiten als
hun gemeente om te delen dat God ons in
Zijn liefde draag. We heten hen hartelijk
welkom.
Jelte, zoon van Willemijn en Jesper TijhuisBruning is op 19 maart 2020 geboren. Hij
was na zijn geboorte nog maar net thuis uit
het ziekenhuis toen op Palmzondag 2020
vanuit De Bron een Palmpasenstok voor
hem bezorgd werd. ‘Een teken voor hem en
ons dat hij erbij hoort, bij God en bij de kerk’,
zo beleefden en beleven zijn ouders dat. Hoe
mooi dat de door corona lang uitgestelde
doop nu op Palmpasen plaatsvindt! We
wensen de kinderen, hun ouders en allen die
bij hen horen een betekenisvolle dienst toe.

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

betreffende kerk. Maar als u het liever thuis
wilt zien en meemaken, dan kan dat: de
vespers worden ook uitgezonden. Dit zijn de
internetadressen:
De Bron - www.debronamersfoort.nl, en dan
klikken op Kerk tv.
Schaapskooi - www.deschaapskooi.info
Adventkerk - http://adventkerk.nl/vesper
We hopen zo een mooie voorbereiding te
hebben op Pasen.
De werkgroep vespers: Caroline Gooijer, Jannes
Munneke, Henk Deurloo en Berend Borger

De drie dagen van Pasen
De drie dagen van Pasen: Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, vieren we
samen met De Hoeksteen. De doorgaande
lezing is uit het evangelie van Lucas (Luc.
22:1 – 23:56). Op Witte Donderdag en op
Goede Vrijdag luisteren we in het bijzonder

Zondag 17 april, het Hoogfeest van Pasen.
Dit jaar wil ik met u het Paasevangelie
volgens Lucas lezen, Lucas 24: 1 – 12 en op
zondag 24 april het vervolg daarvan, het
gedeelte over de Emmaüsgangers.
Zondag 1 mei gaat mw. ds. Maaike de Goei
- Jansma voor het eerst in onze gemeente
voor. Zij woont in Amersfoort en leeft mee
met de Adventkerkgemeente. In het dagelijks leven is zij werkzaam als predikant met
een bijzondere opdracht in de functie van
predikant-geestelijk verzorger in de intramurale ouderenzorg. In deze dienst staat zij
stil bij Johannes 21: 1 – 14. Het thema van de
dienst is: Ik ga vissen. Er zullen in de dienst
ook veel vissen te zien zijn.
De Bron 26 maart jl., inzameling Gered Gereedschap. ….. (opbrengst)
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naar alle woorden die Jezus zelf spreekt in
deze weergave van Lucas. Voorganger is ds.
Rein van der Zwan.
Witte Donderdag (14 april): 19:30 uur
in De Bron
Dienst met viering van de maaltijd van
de Heer, door Jezus opgedragen: ‘Doe dit,
telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Het
is aangrijpend om te lezen waar vervolgens
de gesprekken aan tafel over gaan (Luc.
22:1-38).
Goede Vrijdag (15 april): 19:30 uur in
De Hoeksteen
Met lezing en liederen volgen we de laatste
gang van Jezus. We stellen ons open voor de
woorden die Hij dan nog spreekt voor Hij
sterft. Heel indringend.
Deze viering is direct online te volgen via de
website van De Hoeksteen https://hoeksteenamersfoort.nl/ - doorklikken naar live of
kerkdienstgemist of YouTube-kanaal.
Paaswake (16 april): 21:00 uur in De Bron
‘Wachter, hoever is de nacht?’ – de vraag die
klinkt waar het nog donker is en naar het
licht wordt uitgezien. Zo vieren we ook deze
Paaswake in onze dagen. De cantorij ondersteunt deze viering met muziek en zang. In
de eerste eeuwen van de kerk werden mensen die het Evangelie aanvaarden in deze
nacht gedoopt. De overgang van donker
naar licht werd zo persoonlijk en met dit
teken bevestigd. Ieder die gedoopt is kan in
deze Paaswake haar of zijn doop gedenken.

zoveel als mogelijk te voorkomen en om
heldere richtlijenen voor als het helaas toch
tot grensoverschrijdend gedrag gekomen is.
Ook in De Bron wordt hier hard aan gewerkt.
Enkele gemeenteleden zijn gevraagd en bereid gevonden om de praktische uitvoering
te verzorgen. Zij brengen in kaart wie de
gedragscode moeten ondertekenen en wie
een VOG (verklaring omtrent gedrag) dienen
aan te vragen. Degenen die dit betreft zullen
hierover bericht ontvangen. Het gaat hierbij
in ieder geval om mensen die met kinderen
en jongeren werken en om mensen die financiële handelingen voor de kerk of met de
kerk verbonden groepen kunnen verrichten.
In het voorjaar zal op een zondag na de kerkdienst nadere informatie worden verstrekt:
wat is de achtergrond, wat is het doel, hoe
werkt dit in de praktijk? U hoort er meer van.

Geen bevestiging, wel belofte
van geheimhouding. Hoe zit dat
ook alweer?
Op 20 maart legden Coby Karman en Esther
van Rooijen in de kerkdienst de belofte van

geheimhouding af. Zij worden geen ambtsdrager en daarom niet in een ambt bevestigd met beantwoording van de vragen die
daarbij gesteld worden. Maar zij nemen wel
werk op zich waarin vertrouwelijkheid een
grote rol kan spelen.
Coby neemt een groot deel van het secretariële werk van de kerkenraad voor haar
rekening. Esther van Rooijen is lid geworden
van het pastorale team. De leden van dit
team verzorgen de pastorale aandacht bij
die gemeenteleden waar meer nodig is dan
het al zo belangrijke onderlinge medeleven.
Dit team wordt nu gevormd door beide
wijkpredikanten, Annelies van Beek, Maya
Hofstra, Janette Kuijt, Aartje van ’t Land en
Zieny Garritsen. Hendrikje Rabbers heeft
er lang deel van uit gemaakt, zij is daar onlangs mee gestopt. Alle leden van dit team
hebben de belofte van geheimhouding
afgelegd toen zij met dit kerkenwerk begonnen. Zo wordt luid en duidelijk te midden
van de gemeente uitgesproken dat vertrouwelijke informatie en gedeelde persoonlijke
verhalen in goede handen zijn.

Update voor medewerkers
Het technisch verhaal wordt u hier bespaard. Maar om ook in het onderlinge mailverkeer de
vertrouwelijkheid te bewaren, gaan de medewerkers binnen De Bron in een afgesloten digitale omgeving werken. Daarvoor moeten zij natuurlijk wel naar bijscholing. Onder enthousiaste en bezielende leiding van Willem Bannink en Rik Smith worden zij op dit digitale spoor
gezet. Ter lering en vermaak, zo’n bijeenkomst!

Uit de gemeente
Op maandag 11 april trouwen Hilde de Jong
en Henk Vogel, Vogelweide 72, 3815 HD
Amersfoort. Kerkelijke inzegening van hun
huwelijk vindt plaats op zaterdag 23 april
om 19.30 uur in de Maartenskerk in Doorn
en de dienst zal worden geleid door ds.
Borger.

Gift
Via pastoraal medewerker een gift voor de
wijkkas ontvangen van NN van € 10,00.
Ds. van der Zwan ontving op huisbezoek van
NN een gift van € 50,00 voor diaconale hulp
in eigen gemeente. Hartelijk dank!

Veilige kerk ook in De Bron
In het vorige nummer van Drieluik stond een
uitvoerig artikel over veilige kerk Het gaat
daarin om beleid, voorschriften en maatregelen om grensoverschrijdend gedrag
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De Brug
Bij de diensten
Met de Pasen breekt de 50 dagentijd aan, de
tijd van Pasen naar Pinksteren. Het is de tijd
waarin we de betekenis van de Opstanding van Christus uit de dood tot ons laten
spreken. Naarmate we dichter bij Pinksteren
komen bedenken we ook wat de gave van de
heilige Geest betekent.
Ds. Arjan Plaisier

De Brug

Stagiaire
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Langzaam komt het Paasfeest dichterbij en
langzaam wordt de kleur paars dieper. Op de
zondagen van 3 en 10 april horen we hoe Jezus overgaat in de handen van hen die Hem
willen doden. Langzaam maar zeker neemt
Jezus de gestalte aan van het Lam, dat naar
de slachtbank wordt gevoerd. Het wonderlijke is dat Hij juist waar Hij werd gevangen
en zelfs aan een kruis werd gefixeerd, zijn
meest verlossende werk heeft gedaan. Wij
lezen deze zondagen uit Johannes 18 en het
begin van Johannes 19.
Met 10 april wordt de Stille Week ingeluid.
Elke dag is er gelegenheid om naar de kerk
te komen. Van maandag tot donderdag
zijn er van 19.30 tot 20.00 uur vespers. Op
vrijdag vieren we de dag van Goede Vrijdag.
Dan is er zoals gebruikelijk in de Brug een
kerkdienst, waarin we het lijdens-evangelie
lezen, dit keer uit Johannes. Ook vieren wij
het Heilig Avondmaal: Jezus die zijn lichaam
en bloed gaf aan het kruis is onder ons in
brood en wijn. Op zaterdag is er een vorm
van Paaswakeviering, waarbij de tijd van de
vesper (19.30 uur) is aangehouden. Wij beleven dan op deze stille zaterdagavond al de
overgang van Jezus die in het graf is gelegd
naar de opstanding. Dood en opstanding
keert terug in de doop, en zo gedenken we in
deze avond die naar Pasen reikt onze doop
en mogen we in aanraking komen met het
Doopwater dat ooit over ons heenging.
En dan is het Pasen. Met Maria van Magdala
laten we ons verrassen en ontmoeten we de
Tuinman van het leven, Jezus Christus, die
is opgestaan uit de dood (Joh.20: 1-18). Het
zal vast een feestelijke dienst worden, ook
door het meewerken van Happy Songs, en
natuurlijk met onze muziekgroep, solisten
en organist.

In de komende tijd zal Cho Noh Noe (roepnaam Samuël) regelmatig onder ons zijn,
vooral in de diensten. Hij is afkomstig uit
Myanmar en behoort tot het Karenvolk. Hij
is a jaren voorganger van een Karengemeente in Kesteren en betrokken bij Myanmar
Christian Fellowship. Hij volgt een HBOstudie theologie en in dat kader loopt hij
een stage in de Brug waarin het hoofdaccent
ligt op ‘prediking en onderwijs (geloofsoverdracht)’. Wij wensen Samuël een goede en
gezegende tijd onder ons.

Uit de kerkenraad
Zaterdag 19 februari hadden we de jaarlijkse heidag van de kerkenraad. Het was
bijzonder mooi om met (bijna) de voltallige
kerkenraad weer samen te kunnen komen
in de Brug. Eerst hebben we stilgestaan bij
het thema ‘geloof tastbaar maken’. Binnen
onze eigen Bruggemeente en binnen de
protestantschristelijke traditie zijn er vele
vormen die ervoor zorgen dat het geloof niet
alleen iets is voor het oor, maar ook voor de
andere zintuigen. Denk bijvoorbeeld aan
het gaan staan bij het aanvangs- en slotlied.
Maar ook het Heilig Avondmaal en het aansteken van de paaskaars vóór de dienst zijn
voorbeelden vanuit onze traditie. Daarnaast
hebben we het gehad over nieuwere vormen
voor ons als Bruggemeente van het geloof
tastbaar maken, zoals het as-kruisje als
teken bij het begin van de veertigdagentijd.
We hebben het gehad over wat dat met
ons persoonlijk doet, hoe we dit beleven
vanuit onze eigen traditie en achtergrond.
En hoe we hierin van elkaar verschillen. We
willen graag binnen de Brug elkaar enerzijds
ontmoeten vanuit onze traditie, maar anderzijds ook elkaar oefenplaatsen voor geloof
bieden, voor diegenen die dat graag willen
of daaraantoe zijn.
In de middag hebben we, aan de hand van
een aantal extreme scenario’s, gedroomd

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

over de Brug in 2030. Dit zorgde voor een
vrolijke en levendige discussie. Het was een
bijzonder fijne en opbouwende ontmoeting,
wat we ook nodig hebben in deze tijd van
enerzijds hoop en blijdschap vanwege het
verdwijnen van de Corona maatregelen (en
het mooie weer), en anderzijds de zorgen
die we allemaal hebben over de situatie in
Oekraïne.
Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

Paasontbijt in De Brug
Op 17 april, paasmorgen, starte we in de kerk
met een paasontbijt. Heerlijk dat we als
gemeente weer met elkaar kunnen eten na
een periode van beperkingen. We starten de
morgen met een lofzang op de opgestane
Heer om 8.15 uur. Hierna zullen we aan tafel
gaan, het ontbijt wordt geheel verzorgd, u
hoeft niets mee te nemen. Na het ontbijt
zullen we met elkaar de paasdienst vieren.
Wees welkom! Geef je op bij Hannemiek van
de Kreeke (wietsmahannemiek@hotmail.
com of 06-22819949)

Open Huis
Iedere eerste en derde zondag van de maand
ligt in de Brug de rode loper uit voor een
gezellige inloopmiddag. Naast ontmoeting
of praatje met andere mensen uit de buurt
worden er spelletjes en af en toe een andere
activiteit georganiseerd. Vanaf half drie tot
half vijf is iedereen welkom en staat de koffie/thee klaar met iets lekkers erbij.
Deze middagen worden door de De Brug
en de katholieke Wijkherberg Heilige Geest
georganiseerd. Hartelijke groet namens alle
vrijwilligers, Huub Hemels en Nel Elkerbout.

Huwelijksjubileum
Op 25 april 2022 hopen de heer P. Bouw
en mevrouw G.A. Bouw-van Buuren,
Zevenhuizerstraat 36, 3828 BD Hoogland
50 jaar getrouwd te zijn. We wensen
dit bruidspaar een vreugdevolle dag en
Gods zegen en nabijheid op hun verdere
levenspad.

In Memoriam
Herman Simon Willem
Gijtenbeek
Op 12 februari 2022 overleed Herman
Gijtenbeek na een kort ziekbed. Samen met
zijn vrouw Jannie waren ze als belijdende
leden regelmatig in de kerkdienst aanwezig.
Herman was een ras Amersfoorter, geboren
op 9 september 1938 aan de Gasthuislaan,
waar de familie een zaak in melkproducten
had. Als kind maakte hij de oorlog mee,

dat betekende een jaar langer school. Na
de technische school ging hij werken bij de
Stichting Centrale Woning Zorg. Zo leerde
hij Amersfoort van binnenuit kennen. Jannie
kwam uit Neerlangbroek, daar trouwden
ze. In de trouwdienst klonk het laatste vers
uit Mattheus 28: ‘En zie, ik ben met u alle
dagen tot aan de voleinding der wereld’.
Die tekst mochten we ook bij het afscheid
op Rusthof als uitganspunt nemen. We
hoorden de liederen die hem lief waren

en mochten weten dat we onze levensweg
nooit alleen hoeven gaan. Zijn kinderen
en kleinkinderen waren voor hem heel
belangrijk. Fijn dat ze er allemaal bij konden
zijn! Moge de Here God Jannie, Nico, Wilma
en Coen, Dennis en Mariska, Krysty en Jorn
en de achterkleinkinderen bemoedigen en
troosten in dit grote verlies.
Ds. Wim van der Hoeven

Verslag Bruggenbouwers
Op 25 februari speelden we Lego
Masters bij de Bruggenbouwers. Een
leuke manier om kinderen op een
andere manier naar de Bijbel te laten
kijken. We begonnen de avond met het
lezen van het verhaal van de toren van
Babel. Daarna mochten de kinderen
in teams de hoogste toren proberen

te bouwen. Samenwerking was hierbij
natuurlijk belangrijk. Na tien minuten
stonden er vier prachtige torens.
Hierna kozen de groepjes zelf een verhaal
dat ze na wilden bouwen. De opdracht was
om het Bijbelverhaal eerst door te lezen,
daarna het verhaal in scenes te verdelen en
deze met Lego na te bouwen. De kinderen

gingen enthousiast aan de slag. Er zijn
prachtige bouwwerken gemaakt van: de
schepping, Jona, het kerstverhaal en het
paasverhaal.
Aan het einde van de avond hebben
we een tentoonstelling gemaakt om de
hele gemeente mee te laten genieten
van de bouwwerken die zijn gemaakt.
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De Hoeksteen
Geboorte
Donderdag 10 maart 2022 is Elisabeth
Johanna (roepnaam: Esther) geboren,
dochter van Ds. Marieke den Braber en
Simon van Laar.

welkomsttafel, mail ons of bel.
Zie de contactgegevens op onze website
www.hoeksteenamersfoort.nl.
Kerkrentmeesters en Kerkenraad

Soos 55+

De Hoeksteen

Bevindingen na de uitslag actie
kerkbalans 2022
Op 15 februari 2022 zijn de uitslagen van
de Actie Kerkbalans bekend gemaakt. Voor
onze wijkgemeente bedraagt de tussenstand € 89.472,- aan toezeggingen van 247
ingeschreven gemeenteleden. Wij missen
nog een antwoord van 48 leden die meestal
een bijdrage toezeggen en ook een antwoord van ruim 100 andere leden. In onze
begroting gaan wij uit van € 100.000,- aan
inkomsten uit deze actie. Wij hebben nog
€ 10.528,- nodig om de begroting op dit onderdeel sluitend te maken. De ervaring leert
dat wij aan het einde van het jaar nog (extra)
geld binnenkrijgen. Normaal gesproken zal
de eindstand hoger en/of voldoende zijn.
Financieel gezien lijkt er weinig aan de hand
te zijn.
Schijn bedriegt, als wij eerlijk zijn. De
opbrengst uit de Actie Kerkbalans is niet
voldoende om een fulltime predikant en de
vaste lasten te kunnen betalen. Naast het
houden van de Actie Kerkbalans
(€ 100.000,-), collectes, de wijkactie en
giften (€11.650,-) zijn wij voor ons voortbestaan afhankelijk van € 35.000,- aan inkomsten uit de verhuur. De druk op het verhuren
is groot. Het liefst zien wij een hogere
opbrengst uit de Actie Kerkbalans om onze
kwetsbaarheid met verhuren te verkleinen.
Natuurlijk zijn wij blij en dankbaar wat de
vaste gevers jaarlijks toezeggen. Niets dan
lof hiervoor. Onze zorg gaat in hoofdzaak uit
naar de circa 100 ingeschreven leden die hier
niet aan meedoen. Hoe meer leden helpen
de lasten te dragen, hoe beter het voor onze
wijkgemeente is.
We horen soms wel zeggen: 'Je ziet ze wel
als er geld nodig is, maar anders nooit.' Mist
u betrokkenheid vanuit de Hoeksteen? Zijn
we elkaar ongewild uit het oog verloren?
Ook wij vinden dat oog hebben voor elkaar
belangrijker is dan een keer per jaar geld
toezeggen. Toch hopen wij dat u samen
met ons de balans vindt en meehelpt de
wijkgemeente vitaal te houden. Gelukkig
is de pandemie grotendeels voorbij. U bent
weer welkom om fysiek bij de kerkdiensten
aanwezig te zijn, iedere zondagochtend om
10 uur. Wilt u iemand spreken? Zeg het bij de
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Nu we de corona-maatregelen los hebben
mogen laten zijn we weer begonnen met
onze soos. Woensdagmiddag, 6 april j.l.
kwamen we weer om 14.00 uur samen in de
Hoeksteen. Mevrouw Coby Elgersma nam
ons mee op reis en ze vertelde over de avonturen, die zij jarenlang heeft beleefd als reisleider. Twee weken later, op 20 april hopen
we weer bijeen te komen om het Paasfeest
met de Emaüsgangers en de apostelen te
beleven. We verwachten u graag weer in de
Hoeksteen.
Ook 4 mei komen we om dezelfde tijd weer
samen in de Hoeksteen. Dan komt ds. Prinsen ons vertellen over de vele oorlogsmonumenten in Amersfoort, hij heeft zijn verhaal
en foto’s pas vernieuwd. Voor ons is dit een
mooie gelegenheid om Dodenherdenking
mee te maken.
Hartelijke groet van Diny Pathuis
en het soos-team.

Volgende Hoeksteenmaaltijd
Volgens planning zou de volgende Hoeksteenmaaltijd plaatsvinden op 14 april.
Omdat het dan Witte Donderdag is, is deze
maaltijd een week verschoven. De volgende
Hoeksteenmaaltijd zal dus nu op 21 april
zijn, aanvang 18.00 uur. Opgave via de intekenlijst in de Hoeksteen of bij Ingrid Petten
(06 22230550).

Nieuwe vervolgserie - andere
godsdiensten/overtuigingen
Als je in een multiculturele wereld woont,
zoals wij dat doen, kom je in aanraking met
andere godsdiensten. En voor die tijd, toen
Nederland nog heel erg verzuild was, hadden we al te maken met andere geloofsstromingen, die van grote invloed waren op het
dagelijks leven.
Wij zijn benieuwd wie iets wil vertellen
over de invloed van andere godsdiensten of
geloofsstromingen op zijn of haar dagelijks
leven. Dit kun je heel breed trekken. Van
contacten met buren, die de Islam aanhangen of een anekdote over grootouders, van
wie de ene Nederlands Hervormd was en
de andere Rooms Katholiek. Van ervaringen
tijdens een reis tot schoolvriendjes, die nietchristelijk waren. De mogelijke verhalen zijn
eindeloos.
Wie geïnteresseerd is om zijn of haar

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

verhaal met Drieluik te delen kan een email
sturen naar: drieluik@hoeksteenamersfoort.
nl. Om een idee te geven, waar je aan kunt
denken trapt Inge Borst af.

Niet de juiste versie van de
Bijbel
Opgroeiend in een Nederlands Hervormd
milieu, was mijn ervaring met andere
geloofsovertuigingen cq godsdiensten niet
heel groot. Toch komen er wel wat herinneringen naar boven.
Zo had ik, toen ik een jaar of 9 was, een
vriendinnetje, en haar moeder was bij de Jehova's Getuigen. Terwijl we eens met elkaar
speelden, kwam deze moeder naar mij toe
en vroeg me of ik een bepaald Bijbelverhaal
kende. Ik zat op een protestantse lagere
school, ging trouw naar de zondagschool
en ook mijn vader las regelmatig voor uit
de kinderbijbel. Dus ja, dat verhaal kende ik
best. De moeder vroeg of ik haar het verhaal
wilde vertellen, dus dat deed ik. Geschokt
vertelde ze me, dat ik niet de juiste versie
kende. Die was niet, hoe het in de Bijbel van
de Jehova's Getuigen stond. En als ik dat echt
geloofde, zou ik niet in de hemel komen.
Volkomen van slag kwam ik terug thuis en
vertelde mijn eigen moeder, dat ik niet in de
hemel zou komen, omdat ik in de verkeerde
Bijbel geloofde. Deze heeft een pittig gesprek gevoerd met haar collega-moeder. Ik
mocht best met haar dochter spelen, maar
het was niet de bedoeling mij om te turnen
tot Jehova's Getuige.
Mijn vader had zich ten doel gesteld mijn
broertje en mij kennis te laten maken met
diverse verschillende soorten kerken. Dus
gingen we zondag wel eens mee naar andere kerkgemeenschappen, dan onze eigen
kerk. Vooral ons bezoek aan de RK-kerk
maakte een grote indruk. De gemeente was
om de haverklap aan het knielen en daar
snapte ik niets van. Mijn vader zei me dat ik
rustig mocht blijven zitten.
Toen ik ging werken bij de NS kreeg ik te
maken met vele collega’s, die een andere religieuze achtergrond hadden. Veel Turken en
Marokkanen. Ik was getuige van het vasten
tijdens de Ramadan en had en heb hiervoor
grote bewondering. Het Suikerfeest werd
met ons allemaal samen gevierd door het
trakteren op baklava. Zoveel als je wilde, tot

je er misselijk van was. In de loop van enkele
tientallen jaren heb ik talloze gesprekken gevoerd met mijn moslim-collega’s.
Over hoe ze over bepaalde zaken dachten,
waarom bepaalde zaken waren als ze waren
en wat de verschillen en overeenkomsten
waren tussen islam en christendom. Tijdens

een recent gesprek met een Marokkaanse
collega, hoorde ik tot mijn verbazing dat
niet alleen varkens als onrein werden
beschouwd. Er waren nog meer dieren, zoals
wilde dieren met slagtanden, giftanden of
klauwen of vissen, die andere vissen opaten.
Toen werd ik toch weer verrast.

Zomaar wat voorbeelden. Ik kan nog veel
meer schrijven, maar dan wordt dit stukje
echt te lang. Wie volgt?

Zonweringen naar beneden. Er wordt van
alles gecontroleerd voor de dienst begint.
Denk bijvoorbeeld aan de wc’s. Ook worden
koffiekopjes, suiker en melk en koekjes
klaargezet.
De koster zet de koffiemachine aan en zorgt
ervoor dat de kinderen rustig naar de nevendienst gaan. Na de preek gaat de koster
naar de keuken om koffie- en theekannen te
vullen. Na de aankondiging van de collecte
worden de kinderen terug naar de kerk gehaald. Daarna sluit de koster weer aan voor
de rest van de dienst. Overigens hoeft de
koster geen koffie uit te schenken. Daarvoor
is een koffiedienst.
Na de dienst zorgt de koster ervoor dat alle
kussens weer terug op hun plek komen
en dat de kaarsen uit zijn. Het schoonma-

ken van de kerk hoeft de koster niet te
doen, dat wordt doordeweeks door een
schoonmaakbedrijf gedaan.
Zoals de naam ‘zondagskoster’ al impliceert, heeft de koster alleen op zondag
dienst. Mocht er doordeweeks een dienst
in de kerk zijn, denk aan een uitvaart of
trouwerij, wordt er meestal een beroep
gedaan op mensen die niet meer in het
werkzame leven zitten.
Enthousiast vertelt Marja nog, wat ze het
leukste vindt aan de functie; je bent een
centraal punt in de kerk. Iedereen komt
naar je toe met vragen. Het is een sociale
functie, je staat achter de keukenbalie en
iedereen komt een praatje maken. Veel
regeldingen worden bij je neergelegd.
Het is de leukste functie in de kerk.

Inge Borst, Wijkredactrice voor De Hoeksteen

De zondagskoster
In een gesprek met Marja den Heijer vertelt ze over de functie van zondagskoster.
Allereerst vertelt Marja dat ze deze
functie met een clubje van 6 personen
doet. Omdat je twee weken achter elkaar
dienst hebt, betekent dat dat je daarna
10 weken “vrij” bent.
Wat doet een koster zoal? Marja vertelt
heel enthousiast over.
Voor de dienst zet de koster allerlei
zaken klaar op de liturgische tafel:
Denkt aan de juiste kleur van het
kleed (antependium), lantaarn(s) voor
de kindernevendienst(en), een glas
water voor de predikant, de Bijbel en de
liedboeken. De verwarming moet aan,
stoelen moeten goed worden gezet.
Kaarsen moeten aangestoken worden.

Terugblik Talentenavond
Na twee jaar kon het weer: een
avond vol muziek en ontmoeting.
Op vrijdag 11 maart kwamen zo'n 40
mensen naar De Hoeksteen voor een
afwisselend muzikaal programma,
waarbij ook diverse gedichten werden
voorgedragen over oorlog, vrede,
lente en een humoristisch gedicht
van Annie M.G. Schmidt over twee
nertsen. Verschillende instrumenten
klonken in wisselende samenstellingen:
blokfluit, dwarsfluit, cello, piano,
orgel, zang, gitaar, cavaquinho, surde
en schud-ei. We hoorden bekendere
muziek, zoals Air en Badinerie van J.S.
Bach en het lied How beautiful are the
feet van G.F. Handel, maar ook een
moderne bewerking van een kerklied,
blokfluitduetten, een sonatine van
Dvorak, een Lied ohne Worte van
Mendelssohn, een fluitsonate van G.Ph.
Telemann en ook de cantorij liet enkele
liederen horen, zoals Te ensalzaré,

Señor. Samen met alle aanwezigen sloten
we de avond zingend af met Gloria a
Dios (lied 309a). Met deze Peruaanse
klanken nog in het hoofd keerde iedereen

huiswaarts. Ondertussen werden al
ideeën uitgewisseld voor een volgende
talentenavond
Annacarien Huisman en Mieke Boonstra
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Emmaüskerk
op de vespers zelf schreef de auteur daarvan
een stukje over stilte.
Stilte – hoe doe je dat?
Stilte is een wezenlijk onderdeel van vespers. Stilte biedt ruimte aan overdenking,
aan inkeer en gebed, en aan ontmoeting –
‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’.
In de vesper van Witte Donderdag vieren we
de instelling van het Avondmaal. Ds. Borger
gaat hierin voor. Op Goede Vrijdag worden
wel stil rondom het sterven van Jezus en op
Stille Zaterdag komen we vanuit het donker
in het Licht en in dat licht gedenken we
onze doop, een zichtbaar teken van dood en
opstanding.

Emmaüskerk

Omzien naar elkaar in en rond
de Emmaüskerk

Bij de diensten
Op weg naar Pasen.
We zijn op weg naar Pasen. In 40 dagen mogen we ons daarop voorbereiden. Dat doen
we vooral in de kerk, maar ook thuis kan dat
natuurlijk met behulp van een 40-dagenkalender of een dagboekje.
Op zondag 10 april is het Palmzondag. Ds.
Borger leidt de dienst. Ik wil met u en jullie
lezen uit het evangelie van Lucas 19:29-40
De week daarna, 17 april, is het Pasen. De
Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!
Ds. Verschoor is dan de voorganger. Op Beloken Pasen, op 24 april is ds. van der Zwan de
voorganger. De luiken van het Paasschilderij
gaan weer dicht.
Op 1 mei is ds. van der Harst de voorganger.
Op weg naar Pasen:
vespers in de Stille Week
In de Stille Week – 11 – 16 april - zijn er elke
avond vespers, aanvang 19.30 uur, behalve
de vesper op zaterdag, die begint om 21.00
uur.
De vespergroep werkt dit jaar met teksten
van het Steunpunt Liturgie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Als introductie
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In de vorige Drieluik is het zogenoemde
onderlinge pastoraat beschreven. Het gaat
daarbij om het spontane, niet door de kerk
georganiseerde omzien naar elkaar. Dat is
er veel. Maar uit een onderzoek is gebleken
dat dit in de Emmaüskerk niet als zodanig
gewaardeerd wordt. Er wordt nog veel in
oude patronen over pastoraat gedacht.
Ondertussen is er de afgelopen jaren aan
gewerkt het omzien naar elkaar meer bij de
tijd en de mogelijkheden van vandaag te
brengen. Hoe ziet dat er nu uit?
Pastoraal team
Een groep gemeenteleden met één van de
predikanten draagt zorg voor het door de
kerk georganiseerde pastoraat. In dit team
zitten Anneke Binnendijk, Sierk de Bruin,
Thea Lamberts, Hans de Vries en Rein van
der Zwan. Nynke Hellema is onlangs gestopt
als lid van dit team. In dit team wordt
gedeeld wat er in de gemeente gebeurt.
De teamleden bekwamen zich verder door
bezinning op thema’s als verslaving, praten
over de dood, wat kan je wel doen en wat
moet je vooral niet doen bij psychische
problematiek? Deze bezinning en toerusting
wordt samen gedaan met het pastorale
team van De Bron.
Pastorale ouderling
Sierk de Bruin is ouderling voor het pastoraat, hij is voorzitter van het pastoraal team.
In de kerkenraad maakt hij zich sterk voor
het omzien naar elkaar. Naast deze coördinerende taak onderhoudt hij ook contact
met gemeenteleden.

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

Eerste contact nieuw-ingekomen leden
Anneke Binnendijk legt het eerste contact
met nieuw ingekomen leden, het liefst door
hen even te spreken bij de deur of via een
intercom. Soms moeten meerdere pogingen
worden gedaan. Dat kost tijd, maar geeft
nieuwe leden wel meteen een gezicht van de
kerk. Daarnaast onderhoudt Anneke contact
met diverse gemeenteleden.
Oude en nieuwe contacten
Thea Lamberts onderhoudt contacten met
diverse gemeenteleden of legt (opnieuw)
contact, op verzoek of op eigen initiatief.
Hans de Vries houdt trouw contact met een
groep gemeenteleden
Predikant voor het pastoraat
Rein van der Zwan heeft het pastoraat in zijn
takenpakket. Hij onderhoudt contacten en
wil dit na de coronacrisis verder uitbreiden.
Die contacten zijn deels gevraagd, deels op
eigen initiatief. Ieder kan een beroep op hem
of één van de andere predikanten (laten)
doen voor een bezoek of andere vorm van
aandacht. Hij neemt dan contact op. Met
de betrokkene en het pastoraal team wordt
gekeken hoe dit contact verder vorm krijgt.
Gemeenteleden in verpleeghuizen worden
één keer in de 4-5 weken bezocht.
Uit het werk van de andere predikanten
kunnen ook pastorale contacten ontstaan,
die zij dan onderhouden. Er is sowieso
altijd minstens een predikant beschikbaar
voor acute situaties. Zoals er ook altijd een
predikant beschikbaar is voor het leiden van
een uitvaart.
Doelgroepen-pastoraat
Naast individuele contacten kunnen mensen ook bij elkaar worden gebracht die in
eenzelfde levensfase zitten of die eenzelfde
ervaring met zich dragen, bijv. rouw, verlies
van werk, dementie, mantelzorg. Door de
coronacrisis is dit nog niet verder uitgebreid,
dat is wel het plan.
Het pastoraal team organiseert op woensdagmorgen de open-kerk. Ieder is welkom
voor een kopje koffie, een gesprek, alleen
maar even lekker zitten, even aandacht voor
elkaar.

Beste Emmaüsgangers
Zoals u hebt kunnen lezen in het vorige
nummer van Drieluik ga ik me wat terugtrekken... Gedurende 21 jaar heb ik genoten
van het vertrouwen dat velen van jullie me
gegeven hebben! Al die bezoeken bij al die
verschillende mensen! Ik heb ervaren dat de
Bijbeltekst: “Waar twee of/ en drie in Mijn
naam zijn , daar ben Ik”…mij veel steun en
moed gaf, elke keer weer!
En wat hebben we nieuwe en ook mooie
acties en meditatieve momenten gekend:
pelgrimstochtjes, groot ganzenbord en niet
te vergeten de altijd nog volop in beweging
oecumenische gespreksgroep “De Puntenburg”, welke door beide kerken in de
jaren ‘90 opgezet is en begin 2000 door de
Katholieke kerk en onze Emmaüsgemeente
is voortgezet tot nu toe en hopelijk nog vele
jaren. Van katholieke zijde heeft zuster Leny
het mee opgezet en later heeft zuster Dinie
van ’t Erve met veel enthousiasme mee
leiding gegeven aan een groep van ongeveer
12 deelnemers. Samen hebben we vele jaren
maandelijks heel mooie bijeenkomsten
gehad, met als leidraad het maandblad “De
Open Deur”. Sierk de Bruin is bereid gevonden het stokje over te nemen, wat heel fijn

Een kopje bemoediging
is! Ik mag nu als lid deelnemen, tja dat heb
je als 75-plusser!
Waar ik ook met plezier aan terugdenk
is “Omzien naar elkaar”: Een meelevend
gemeentelid opperde ooit om maandelijks
een aantal kaarten naar mensen te sturen, te
brengen, die een hart onder de riem nodig
hadden. Dat hebben we zeker 10 jaar volgehouden en de mensen waren er blij door
verrast. Het is maar een simpel werkje, maar
door de reacties merkte ik hoeveel impact
het op mensen had om wat van hun geliefde
gemeente te horen: zo’n kaartje met zoveel
namen en goede wensen, doet goed!
In de vorige Drieluik stond het al: Ik heb veel
uitvaarten mogen doen van de mensen, die
ik over het algemeen jaren bezocht had en
waar ik een fijne vertrouwensband mee had.
Een paar mensen zal ik blijven bezoeken,
maar verder… vervelen zal ik me niet: Op
onze mooie kleinkinderen passen en veel
wandelen met Wim. Lieve mensen, heel
hartelijk bedankt voor al het vertrouwen en
mooie jaren!
Nynke Hellema

De weg van het leven, is ook het pad
dat leidt naar het sterven.
Het is ook de weg
naar het opnieuw geboren worden.
De wegen zullen volstaan
met obstakels of versperringen.
Je zult vallen
en je zult opstaan.
Je zult steun zoeken
en je zult ondersteuning krijgen
van hen die je lief zijn
en die jij lief hebt.
Zo bewandel je de weg
van het leven
naar het nieuwe leven.
Vanaf vrijdag 11 maart is het mogelijk om
iedere vrijdag van 12.00 uur tot 15.00 uur
in het diaconaal steunpunt aan de Noordewierweg 131 te praten over sterven, uitvaart
en alle andere belevingen, die met levenseinde te maken hebben.
Indien wenselijk is het ook mogelijk een
telefonische afspraak te maken voor een
gesprek.
Sierk de Bruin 06-86138292

Paasontbijt
Na drie jaar eindelijk weer ons paasontbijt. We hopen, dat het net als in 2019 een fijne ontmoeting wordt.
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Fonteinkerk

Fonteinkerk

Bij de diensten
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Zo 10 apr: Palmpasen. We vieren de intocht
van Jezus in Jeruzalem. Het is een feestelijke
entree in de stad, en het is tegelijk het begin
van de lijdensweg. We staan in deze viering
uitgebreid stil bij de ‘intocht’ van de kinderen met hun Palmpaasstokken.
Do 14 apr: Witte Donderdag is er om 19.30
uur een viering in onze kerk. Uit het evangelie (Mattheüs 26) lezen we het verhaal
van de laatste maaltijd van Jezus met zijn
leerlingen. We vieren met elkaar de Maaltijd
van de Heer en het Taizékoor zingt voor ons
en met ons mee. De antependia over kansel
en avond¬maalstafel zijn vandaag wit.
Vrij 15 apr: op Goede Vrijdag begint
de viering om 19.30 uur. We lezen het
lijdens¬verhaal uit Johannes. Dat wordt
op een bijzondere manier aangevuld met
prachtige liederen gezongen door FONS.
Ook is er weer het ritueel met de steen,
waarin we de dingen die ons bezwaren of
hard maken neer mogen leggen aan de voet
van het kruis.
Za 16 apr: Stille Zaterdag vieren we in het
donker (want de viering begint om 22.00
uur) de overwinning van het licht op de duisternis, van het leven op de dood. De nieuwe
Paaskaars wordt binnengedragen: Licht van
het geloof, Fakkel van de hoop, Vuur van de
liefde! Bij de doopgedachtenis zingt FONS
het ontroerende en mystieke “The Deer’s
Cry” van Arvo Pärt.
Zo 17 apr: We zetten het feest van Jezus’
opstanding voort. We lezen het opstandingsverhaal en zingen samen met een koor
van gemeenteleden. Tegen de harde werkelijkheid in vieren wij Jezus’ opstanding; het
feest van het leven, het hart van ons geloof.
Op deze dag is ons voormalig gemeentelid
ds. Reijer de Vries de voorganger.

Zo 24 apr: Is het Beloken Pasen, een zondag
bedoeld om het Paasfeest af te sluiten.
Voorganger is ds. Leo Koffeman. Op de
komende zondagen na Pasen kijken we naar
schilderijen van de Amersfoortse theoloog
en kunstenaar Harbert Booij. Hij heeft
zich laten inspireren door de namen van
de zondagen. De eerste zondag na Pasen
heet “Quasimodo geniti”, naar I Petrus 2:2,
“Verlangt als pasgeboren kinderen naar
de melk van het Woord”. Het schilderij van
vandaag toont de vondelingenkamer van
het Julianaziekenhuis te Rotterdam.

In memoriam
Op 7 maart is Johanna Jacoba Wispelweijde Besten overleden, op de leeftijd van 97
jaar. Cootje werd in 1924 geboren en groeide
op in Amersfoort, in een gezin met 6 kinderen. In 1947 trouwde zij met de onderwijzer
Atse Wispelweij. Samen kregen zij vier
kinderen. Het jongste kind, een meisje, werd
levenloos geboren. In die tijd werd daar weinig aandacht aan besteed, maar Cootje was
er in haar laatste weken intens mee bezig.

Fonteinkerk Vitaal 2025
Op 3 maart kwam de kerkenraad in een
extra vergadering bijeen rondom het
thema Fonteinkerk Vitaal 2025. Het was
fijn, na 4 maanden stilte vanwege coronamaatregelen, òm met elkaar te delen
welke verlangens er leven bij het gericht
willen zijn op God, op elkaar en op de
wijk, de stad, de wereld om ons heen.
Op 12 maart kwam rond datzelfde thema
een groep van 20 voornamelijk 30-40ers
bij elkaar. Na een intensief gesprek in
groepjes en een heerlijke zelfgekookte
maaltijd, werd de bijeenkomst afgesloten
met de vraag wie over welk thema verder
wil nadenken. Dat leverde een grote betrokkenheid op bij de volgende thema's:
1. Gericht op God: Gevoed worden in je
geloof en een ‘Dikke kans dat je geraakt
wordt!’

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

In 1981 overleed haar man na een korte
periode van ziekte. Met een grote wilskracht
èn met haar levenslustige instelling pakte
zij de draad van het leven weer op. Zij kreeg
kennis aan de weduwnaar Henny Verhoef.
Met hem kon zij niet de gesprekken voeren
die zij met haar man altijd voerde, maar
maakte ze vele mooie reizen. Toen Henny
verward en afhankelijk werd, zorgde Cootje
vele jaren voor hem. Hij overleed in 2011.
Cootje Wispelweij was een hartelijke en
intelligente vrouw die graag anderen hielp,
ze is dan ook jarenlang diaken in de Fonteinkerk geweest. In de laatste weken van haar
leven hield zij zich vast aan de liefde van
Jezus en wist zij zeker dat zij al haar geliefden na de dood weer terug zou zien.
Op woensdag 16 maart is Cootje Wispelweij begraven op Rusthof. We wensen haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel
sterkte en wijsheid toe.

2. Gericht op elkaar: ‘Je mag zijn wie je
bent, je bent nieuwsgierig naar de
ander’
3. Gericht op de wijk, stad en wereld: ‘De
ander voelt zich niet vergeten’
4. De Fontein als KerkHuis, place 2B&B
(to be, believe and to belong), een
‘Open en dynamische pleisterplaats’.
In de kerkenraad van 7 april besluiten
we hoe we bij de verdere uitwerking van
deze thema's de gemeente betrekken.
Uiteindelijk gaat het ook om het hoe en
waarmee: hoe gaan we onze activiteiten
bemensen, wat wordt het profiel van onze
nieuwe predikant na het emeritaat van
Wim Verschoor, hoe gaan we onze gebouwen inzetten en hoe financieren we ons
gemeenteleven? Wordt dus vervolgd.
Namens de kerkenraad,
Koos Koolstra

Expositie Harbert Booij
Tot en met 29 mei exposeert
de Amersfoortse kunstenaar
Harbert Booij in Huis van Zuid.
Booij studeerde MO-A Tekenen,
kunstgeschiedenis en theologie.
Een aantal jaren had de kunstenaar maar vrijwel één thema:
vlinders. Zijn vlinderserie is
ontstaan uit een breder idee
om verschillende aspecten van
natuur en cultuur te verbeelden.
De serie groeide uit tot een
reeks van vlindercomposities.
Booij: “De eenheid in de natuur
is soms verbazend groot, naast
juist ook de eindeloze diversiteit.
Bovendien ben ik als kunstenaar
vrij om er mijn eigen verhaal van
te maken.” Het onderwerp heeft
hem ondertussen wel bepaald
bij de ecologische verarming
die we al jaren meemaken.
Daarmee raakt de natuur dus
dadelijk aan onze cultuur, in dit
geval onze landbouwcultuur
die meedogenloos is voor onze
biodiversiteit. In zijn tekeningen,
pastels vooral, en meerkleurenhoutsneden zien we de vlinders
in opstand komen en hun
leefruimte weer opeisen. U bent
harte welkom de expositie van
Booij te komen bewonderen in
ons Huis van Zuid.

ToZ sleepte met stoelen
Jezelf en de ander beter begrijpen, in de kerk, maar vooral ook daarbuiten. O.l.v. een workshopleider ging de groep op innovatieve wijze op
zoek naar hoe ze beter kunnen aansluiten bij mensen die -figuurlijk- niet altijd dezelfde taal spreken als jij. En dat terwijl je elkaar wel nodig
hebt. Door stoelen te stapelen, of nee door achter elkaar te zetten of nee toch door in een cirkel te zetten, werd goed duidelijk hoe belangrijk
het is om aan te sluiten bij de ander. Anders wordt het chaos. Zo werd er op ludieke wijze weer wat geleerd!
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Nieuwe Kerk
We hebben de ene crisis nog niet overwonnen of de volgende diende zich aan. Dat
gevoel hadden velen toen de oorlog in
Oekraïne uitbrak. De vreugde vanwege het
opengaan van de samenleving en de kerk
werd getemperd door wat er in Oost-Europa
plaatsvond en nog steeds plaatsvindt.
Verbijsterend dat volken, die zo nauw aan
elkaar verwant zijn, nu tegenover elkaar
staan. Woorden schieten tekort bij het leed
dat miljoenen treft. In de tijd waarin wij het
lijden en sterven van onze Heer gedenken,
bidden wij om Gods ontferming voor de
getroffen mensen, burgers en militairen. In
één van de diensten zongen en baden wij:
Laat komen Heer uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit
Messias, uw gezag!

Nieuwe Kerk

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt.
(Lied 756: 1, 6)
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Op zondag 10 april is het thema: ‘Dienen en
delen’ (Focus blok 4, thema 5). Hoewel het
Palmpasen is lezen wij niet over de intocht
van de Mensenzoon in Jeruzalem, maar over
zijn terugkomst naar de aarde (Mattheus 25:
31-46). In dit aangrijpende gedeelte gaat het
over het scheiden van de schapen en de bokken. De koning bepaalt zijn keuze door wat
gedaan is voor één van de onaanzienlijksten.
Opvallend blijkt juist dat een verborgen
dienst aan Jezus te zijn.
In de Stille Week zijn er op maandag 11
april, dinsdag 12 april, woensdag 13 april en
op zaterdag 16 april vespers om 19.30 uur in
de kerk. Zij worden geleid door gemeenteleden en hebben als overkoepelend thema:
‘met Mattheüs op weg naar Pasen’. Vorig jaar
zijn de vespers online zeer goed bekeken,
gelukkig kunnen wij nu zowel in de kerk als
thuis deze vespers meebeleven. Van harte
aanbevolen om op deze manier op weg te
zijn naar Goede Vrijdag en Pasen.
Als gemeente komen we op Witte Donderdag 14 april 19.30 uur bij elkaar om het Heilig Avondmaal te vieren. In het onderstaande bericht van de kerkenraad leest u waarom
deze viering van Goede Vrijdag naar Witte
Donderdag is gegaan. In de dienst lezen wij
over het zogenaamde laatste Avondmaal
dat Jezus Christus met zijn discipelen vierde
(Mattheüs 26: 17-30). Thema is de vraag van
de discipelen: ‘Ik toch niet, Heer?’
De viering van Goede Vrijdag 15 april 19.30

uur heeft een bezinnend karakter, dat past
bij het gedenken van het lijden en sterven
van onze Heer. In de dienst worden de
laatste hoofdstukken van het evangelie van
Mattheüs gelezen en hopen we geliefde
liederen uit de tijd voor Pasen te zingen en
te horen.
Wat heerlijk om op zondag 17 april weer
met elkaar het paasfeest te mogen vieren.
Samen zingen van de Opgestane Heer en
luisteren naar het evangelie dat de dood
niet het definitieve einde is. Thema van de
dienst is: ‘Je herkent Jezus aan zijn wonden’.
Opvallend genoeg verschijnt de Opgestane
met zichtbare en tastbare wonden in zijn
handen en in zijn zijde. Daarin schuilt een
grote troost voor mensen die leven in een
wereld die bloedt uit duizend wonden.
Op zondag 1 mei hoop ik te beginnen met
een korte serie diensten over de eerste
brief van Petrus. Die brief is het gevolg van
de explosieve vreugde die de opstanding
van Jezus Christus teweeg heeft gebracht.
Daarmee begint het christelijk geloof en de
vernieuwing van het leven. Wij vieren het
zondag aan zondag. Met deze keuze sluit ik
aan bij blok 5 van het Focustraject, aangezien de 4 thema’s die daarin aan de orde
komen aan deze brief ontleend zijn.

Over de invulling van de
diensten op Witte Donderdag
en Goede Vrijdag
Veel gemeenten kennen de gewoonte om op
Witte Donderdag het Heilig Avondmaal te
vieren. Dit gebruik sluit aan bij de beschrijving van het laatste avondmaal in het Evangelie. Op de avond voor zijn sterven viert
onze Heer Jezus Christus het Pesachmaal
met zijn leerlingen. Tijdens die maaltijd
betrekt Hij brood en wijn op zichzelf. In de
Nieuwe Kerk zijn wij tot nu toe gewend om
op Goede Vrijdag het Avondmaal te vieren.
De laatste jaren kwam in het overleg met
ouderlingen regelmatig de vraag aan de
orde of het niet veel passender zou zijn
om dat op Witte Donderdag te doen, want
daarmee doen wij beter recht aan het
Bijbelse getuigenis. Bovendien biedt dat de
mogelijkheid de dienst van Goede Vrijdag
een meer meditatief karakter te geven, wat
beter past bij de sfeer van deze dag. De kerkenraad heeft met dit voorstel ingestemd.
Na deze ervaring zal besloten worden of dit
volgend jaar herhaald wordt. De kerkenraad

In memoriam
Op 17 maart is Greetje van der Kruit-van
den Berg op de gezegende leeftijd van 93

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

jaar overleden. Een week daarvoor vierde
zij nog haar verjaardag. Gré woonde vanaf
1937 in de Albert Cuypstraat. Sinds het
overlijden van haar man Coos in 2009 leefde
ze daar alleen. Dat ze in de haar vertrouwde
omgeving kon blijven wonen dankt zij
aan de uitstekende ondersteuning van
Buurtzorg én aan buren die zich om haar
bekommerden. Zij kwamen graag en vaak
bij de buurvrouw, die zich niet snel iets liet
aanpraten en tegelijk hun praatpaal was.
Gré was zorgzaam ingesteld. Ze werkte voor
een uitvaartbedrijf en heeft zich jarenlang
als vrijwilliger ingezet voor hen die extra
zorg nodig hadden. Zij was een van de eerste
vrouwelijke diakenen in de Nieuwe Kerk.
In de dienst van afscheid op 25 maart in de
Torenzaal van Rusthof klonken bekende
liederen en hebben wij haar toevertrouwd
aan God. In de dienst stonden we stil bij de
tekst van de rouwkaart: De eeuwige God is u
een woning en onder u zijn eeuwige armen.
We wensen allen die haar zullen missen de
vrede van God toe.
Ds. Gerard Kansen

De diaconie heeft de volgende
anonieme giften ontvangen:
€ 50,- voor het Hospice in Centraal Azie.
€ 50,- voor de Voedselbank.
€ 50,- voor Erediensten en Wijkpastoraat.

Kerkbrief
Sinds het uitbreken van de Coronacrisis
wordt de kerkbrief per email verspreid. Dit
is beter voor het milieu maar niet iedereen
beschikt over email. Vooral de wat oudere gemeenteleden zouden hierdoor veel
informatie kunnen missen en dat willen we
uiteraard niet! Graag horen we van u als u
de kerkbrief niet per email kan ontvangen.
We vragen u dan om uw adres en gaan
kijken welke broeder of zuster uit uw directe
omgeving de kerkbrief wekelijks voor u kan
printen en afgeven.
U kunt bellen naar telefoonnummer 0334633009 (Peter Liebeton) of iemand namens
u een email laten sturen naar diaconie@
nieuwekerkamersfoort.nl . We hopen zo dat
iedereen deel kan nemen aan de gemeenschap van de Nieuwe Kerk! Uw diaconie.

Met Mattheüs op weg naar Pasen
Programma Stille Week, aanvang 19.30 uur
Datum
Lezing
Maandag 11 april
Mattheüs 20: 17-28
Dinsdag 12 april
Mattheüs 21: 10-17
Woensdag 13 april
Mattheüs 26: 6-13
Donderdag 14 april
Mattheüs 26: 17-30
Vrijdag 15 april
Mattheüs 26-27
Zaterdag 16 april
Mattheüs 27: 57-66
Zondag 17 april
Mattheüs 28: 1-10

Thema
Gekomen om te dienen
Kinderen zingen een loflied
Gezalfd door een vrouw
‘Ik toch niet, Heer’? ( HA)
Meditatieve viering
Begraven door een man
Je herkent Jezus aan zijn wonden

Voorganger
Jelly Posthumus
Martijn Bac
Annette Marting
Gerard Kansen
Gerard Kansen
Arthur de Bruin
Gerard Kansen

De afgelopen weken hebben we een aantal bijzondere diensten mogen vieren. Er was de doop van Maria en Andrea
van Bemmel en Kees van der Wilt, de bevestiging van kerkrentmeester Pieter de Rijke en de belijdenis van Christine en
Quirien van Oordt. Een aantal foto’s van deze bijzondere momenten!

Doop Maria en Andrea van Bemmel

Pieter de Rijke
Zegen bevestiging

Pieter de Rijke
Bevestiging ambtsdrager

Doop Kees van der Wilt

Christine en Quirien van Oordt
belijdenis 20 maart 2022

Zegen Christine van Oordt belijdenis

Zegen Quirien van Oordt belijdenis
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Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk
Rondom de diensten

Vespers Stille Week

Wanneer deze Drieluik op de deurmat valt,
is het bijna de Stille Week. Jezus nadert
Jeruzalem. Hij weet wat Hem te wachten
staat. En wij volgen Hem. In stilte. We staan
stil bij al die momenten onderweg. Ze geven
te denken. Verraden. Gevangengenomen.
Voorgeleid. Bespot. Geslagen. Gegeseld. Aan
een kruis gespijkerd. Door God verlaten. Gestorven. In een graf gelegd… Wat heeft het
me te zeggen, hier en nu, tegen de donkere
achtergrond van een aan flarden geschoten
Oekraïne, een wereld aan stukken? “Leer mij,
o Heer, Uw lijden recht betrachten.”

In de week voor Pasen is er in de St. Joriskerk
twee keer een Avondgebed, op maandag- en
donderdagavond. Over de invulling wordt
u nader geïnformeerd. Maar wat we al wel
zeggen kunnen, is dat op maandagavond
de koralen uit de Mattheüs-Passion van
Bach de rode draad door het Avondgebed
vormen, afgewisseld met de lezing van het
lijdensevangelie van Mattheüs, gebeden en
samenzang, en dat op donderdagavond de
Johannes-Passion van Bach uitgevoerd zal
worden.

In memoriam
Zondag 10 april is Palmzondag. We ontmoeten elkaar in de morgendienst en lezen
een fragment van het lijdensevangelie naar
Lukas.
Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag. In de
avond komen we samen om Jezus’ dood
aan het kruis te gedenken. We lezen Lukas
23:33-56.
Twee dagen later is het Pasen. Ook op
Paasmorgen 17 april hoop ik voor te gaan.
Dit keer zal Pasen extra vreugdevol zijn nu
we na twee jaar weer met elkaar in de kerk
Pasen kunnen vieren! We vieren Christus’
opstanding, zijn overwinning op dood en
graf. We lezen die morgen een gedeelte van
Lukas 24.
Gezegende diensten toegewenst!

Op haar verjaardag, maandag 7 maart jl.
overleed in de leeftijd van 87 jaar zuster
Elizabeth Vons. De laatste jaren woonde
zij in Zorgresidence Het Seminarie aan
de Muurhuizen. Geboren in Dirksland
verhuisde zij vlak na de WOII met ouders en
broers naar Amersfoort. Haar leven lang was
ze werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs (huishoudkunde). De familie
typeerde haar trefzeker als gevat, humoristisch, belangstellend, een mensenmens. Een
partner en kinderen heeft ze niet gekend,
maar neven en nichten waren als kinderen
voor haar, en hoe genoot ze van Runa, het
jongste nichtje. Haar vakantie bracht ze
het liefst door in de Zwitserse bergen, in de
Jungfrau Region. Een afbeelding van een
van de bergen daar sierde de rouwkaart en
liturgie van de dankdienst op maandag 14

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: Jan de Bruine, 06-51933828,
beheerder@joriskerkamersfoort.nl
www.joriskerkamersfoort.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

maart. We stonden stil – hoe kan het anders
– bij Psalm 121, de psalm over bergen en de
Heere God die onze hulp is en bewaarder,
ook bij de laatste uitgang, die van het leven.
Aansluitend aan de dankdienst voor haar
leven hebben we Lies naar haar laatste
rustplaats gebracht op Rusthof. We betuigen de familie onze hartelijke deelneming
en wensen haar Gods sterkte voor de nu
komende tijd.

Ten slotte
Voor de beroepen uit Ridderkerk en Kampen
heb ik gemeend te moeten bedanken.
Met name de beslissing op het beroep uit
Kampen had de nodige voeten in de aarde.
Met vrede en vreugde vervolgen we onze
weg in het Amersfoortse. We gaan alweer
naar het einde van dit seizoen van allerlei
wijkactiviteiten rond de open Bijbel. Het
was er een met veel hobbels als gevolg van
de coronapandemie. Niettemin waren er
veel momenten van ontmoeting en gesprek,
desnoods online.
Een hartelijke groet voor u en jullie allen,
W.J. Dekker

St. Joriskerk

Spirit
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Hallo, wij zijn Spirit: een groep van
ongeveer 25 enthousiaste jongeren in
de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar. Wij
komen iedere vrijdagavond bij elkaar
om God en elkaar te ontmoeten rond
de Bijbel. Naast Bijbelstudie worden op
deze avonden ook gezellige activiteiten
georganiseerd. Zo hebben wij een mooie
mix van in- en ontspanning. Afgelopen
keer hebben wij met elkaar gesproken
over getuigen zijn. Wat betekent dat voor
je als jongere in deze wereld. We hebben
in groepjes in de Bijbel gekeken waar er
door mensen van God getuigd werd. Ook
bedachten wij voor elkaar een vraag wat
getuigen elke dag voor ons betekent. De
tweede helft van de avond hebben we
een spel buiten gedaan. Dit werd door
een tweetal georganiseerd.
Wij vinden het fijn en een groot voor-

recht dat wij de vrijheid hebben om dit te
kunnen doen. Tegenwoordig kan alles zo
maar anders om je heen zijn. Daarom is het
gebed voor ons ook belangrijk om met el-

kaar in gesprek te zijn met God en Hem
onze dank en zorgen voor te leggen.
Heb je zin om een keer te komen kijken?
Van harte welkom!

Mirakel
Het is vrijdagavond, bijna zeven uur in de avond. Normaal gesproken zouden we nu de tafels en de stoelen goedgezet hebben in
Filalethes en de ruimte gezellig hebben gemaakt voor de kids die
komen. Maar helaas, het is coronatijd. Vanavond hebben we de
computer aan of onze laptop opengeklapt. We zitten achter Zoom
en 1-voor-1 zien we de kids met een grote glimlach op het scherm
verschijnen. De ene week zijn het er meer dan de andere week,
maar over het algemeen zijn ze er bijna allemaal.
Als we allemaal aanwezig zijn vragen we hoe het gaat. Om de
beurt vertelt ieder zijn belevenissen. We bidden met elkaar.
Zingen slaan we digitaal over. We lezen uit de Bijbel en praten
daarover door met de kids. Na het Bijbelgedeelte is er een spel,
vaak in wedstrijdvorm. Bijvoorbeeld wie als eerste een product
heeft gevonden wat al heel lang over de datum is. Geweldig wat
er dan tevoorschijn komt. Ook hebben we een paar keer Kahoot
gedaan. De kids lieten merken dat het fijn was om online club te
hebben zodat we wel contact bleven houden met elkaar.
Het laatste stukje van het seizoen gaan we weer fysiek naar
Filalethes en zetten we de stoelen weer gezellig in de kring… Kom
maar op met jullie verhalen!

Verspieders
Wij zijn de club Verspieders. De kids die
bij ons komen zitten in groep 7 en 8 en
zijn tussen de 10 en 12 jaar oud. De avond
begint bij ons met gebed en het zingen
uit Op Toonhoogte. Daarna wordt er een
Bijbelgedeelte gelezen. Dit doen wij aan
de hand van Click. Click is een werkboekje
waarin verschillende onderwerpen worden behandeld. Het Bijbelgedeelte wordt
dan uitgewerkt aan de hand van vragen
en opdrachten.
Nadat wij dit met z’n allen hebben
doorgenomen hebben we pauze. Tijd om
even wat te eten en drinken. Na de pauze
doen we vaak een spel, denk bijvoorbeeld
aan een quiz, kwartet of Wie is de mol. De
avond wordt afgesloten met gebed. Wij
hebben een doosje waarin kinderen eventueel anoniem gebedspunten kunnen
achterlaten. Dit kunnen zij gedurende de
avond schrijven en in het doosje doen.
De avonden proberen we af te wisselen
met actieve of relaxte avonden zoals film
kijken of bowlen. De laatste maanden
was dit natuurlijk lastig door covid maar
we kunnen dit gelukkig weer steeds meer
oppakken.
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
Van de geestelijke verzorging
Theoloog en dichter André Troost schreef op
verzoek de tekst hieronder over verootmoediging en hoop. Beiden hebben we zo
hard nodig in de tijd van vandaag en in ons
persoonlijk leven.
Wij… onderweg naar Pasen, het feest van de
overwinning op lijden, verdrukking en dood.
Het feest van de Opstanding!

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping
schreeuwt, de aarde zucht.
Hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?
Kyrieleis, heb medelijden, de schepping
roept, de aarde smeekt.
Dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping
klaagt, de aarde huilt.
Akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping bidt,
de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping
kreunt, de aarde vraagt.
Gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring
is: dinsdag 19 april
Info over de ruimte bij de receptie.

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

Wij gedenken
Op 1 maart 2022 overleed
dhr. H.L. Klaasen
(geboren op 28 mei 1925).
Op 4 maart 2022 overleed
dhr. H. van den Belt
(geboren op 27 juli 1941).
Op 18 maart 2022 overleed
mw. S. Oemardien - Doerdjan
(geboren op 11 december 1943).
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 gezegende
Paasdagen!
Vriendelijke groeten van Leo Houweling

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
Maria Magdalena - een verhaal van liefde -

Nijenstede
Johanneskerk

Vertelvoorstelling 24 april
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Na Pasen staan we stil bij de allereerste
apostel - Maria Magdalena. Eerste getuige
van de opstanding, is zij toch lang genegeerd, verguisd en vergeten. Een zondige
vrouw, een hoer zo werd gezegd. Maar in
deze tijd wordt ze meer en meer gezien als
een vrouw met een grote innerlijke wijsheid
en een symbool van vrouwelijk kracht. Ook
de Kerk heeft erkend dat ze een hoge ingewijde was. Het Museum Catharijneconvent
wijdde in 2021 een prachtige expositie aan
haar. Wie was deze vrouw die zo dichtbij
Jezus stond? Na zijn dood verscheen hij als
eerste aan haar. Hoe kan haar verhaal, juist
in deze roerige tijd, ons iets laten zien over
wat Liefde en de kracht van het hart vermag?
In deze voorstelling neemt ze zelf het woord.
Door verhalenverteller Pauline Seebregts.
Begin 10.30 uur; entree is gratis, wel een
collecte na afloop voor de onkosten en de
diaconie.

Pauline Seebregts is professioneel verhalenvertelster, trainer en coach. Daarnaast is zij
als docent verbonden aan de Vertelacademie in Utrecht. Eerder werd zij uitgeroepen
door vakjury tot Vertelambassadeur 2017.
Als vertelster heeft zij een warme, expressieve manier van
vertellen. Ze laat je
lachen en ontroert
evenzeer. Dikwijls
worden haar verhalen
ervaren als inspirerende momenten van
wat je ‘entertaining
wisdom’ zou kunnen
noemen.

Extase van Maria
Magdalena van
Caravaggio.

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

Protestantse Gemeente Amersfoort

Amersfoort op weg naar Pasen
'Maak gewoon een begin door digitale media onderdeel te laten zijn
van je communicatie'!
Dat was een van de praktische adviezen uit het in 2021
gehouden symposium over digitale media en kerk-zijn. Het
wordt steeds belangrijker mensen online te (ver)binden en
mogelijkheden aan te reiken elkaar vervolgens ook fysiek te
ontmoeten.
Meer aansporing hadden Martien Hoekzema
(communicatie PGA), Tineke van der Zwaag (Sint Joriskerk),
ds. Berend Borger (De Bron/Emmauskerk) en Koos Koolstra
(Fonteinkerk) niet nodig om maar gewoon aan de slag te
gaan. We wilden onderzoeken of het gewaardeerd wordt als
we al het goede dat PGA-wijkgemeenten te bieden hebben,
digitaal zichtbaar zouden maken.

Ervaringen uit het verleden
Eerder is ervaring opgedaan met de podcasts 'Luistertroost'
van ds. Diederik van Loo in de coronaperiode en
rondom Advent 2021 met een groepsapp tussen de vier
kwartetgemeenten. Ook leerden we van ervaringen in
Amsterdam met een website en chatgroep rondom de
kerstperiode.

Evaluatie
Terwijl ik dit schrijf zijn we in de derde week van de
40-dagentijd, bijna op de helft. We zagen het aantal
deelnemers groeien naar 80. Regelmatig stappen
mensen uit de groep en komen er weer nieuwe bij. Als
redactie houden we in de gaten dat er niet al te veel extra
berichten door deelnemers worden gepost waardoor het
onoverzichtelijk wordt. Tot nu toe gaat dat goed.
Na afloop vragen we de deelnemers wat ze ervan vonden,
of het navolging verdient, wat er beter of anders kan. We
vinden het leuk om te doen en zijn heel benieuwd naar de
reacties.

Namens de redactie,
Koos Koolstra

Digitaal Experiment
Een bepaalde periode in het jaar en daaraan onderwerpen
van inspiratie koppelen, is een werkbaar concept. Gebruik
maken van inhoud die er al is, helpt dan om niet direct heel
veel energie en geld te hoeven spenderen aan zo'n digitaal
experiment. We zochten ook naar de mogelijkheid in het
online contact steeds te kunnen wijzen op (uitnodigen voor)
offline gebeurtenissen, zoals bijeenkomsten, lezingen en
kerkdiensten.
De whatsapp-groep 'Amersfoort op weg naar Pasen' was
geboren!

Lokaal, opbouwend en activerend
De kenmerken? Lokaal, persoonlijk, christelijk, opbouwend
en activerend. We besloten de PKN-veertigdagenkalender
2022 'Alles komt goed?!' als leidraad te gebruiken.
Tevens vonden we zes predikanten bereid steeds een week
van extra korte inspiratie boodschappen/filmpjes/etc te
voorzien.
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Kerkdiensten
DATUM

Adventkerk

Zaterdag 16 april

Bergkerk

De Bron

De Brug

De Hoeksteen

22.00 uur
Schrift & Tafel

21.00 uur
de Bron

19.30 uur
Vesper

21.00 uur
de Bron

Zondag 10 april

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. A.T. van
Blijderveen

09.00 uur
Ds. Jan van Baardwijk
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Diederiek van Loo
17.00 uur
Ds. Rein van der Zwan
Vesper

Zondag 17 april
Pasen

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. W.J. van Schaik

10.30 uur
Ds. Jan van Baardwijk
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. B. Borger

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Henk Dikker
Hupkes

Zondag 24 april

10.00 uur
Prof. dr. F.W. Immink
18.30 uur
Ds. F.A. van Velzen
Advent Event

09.00 uur
Ds. D. van Loo
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. B. Borger

10.00 uur
Dr. K.L. Bom

10.00 uur
Ds. Kees Jan
Rodenburg

Zondag 1 mei

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Dr. H. de Leede

09.00 uur
Ds. R. Rosmolen
Schrift en Tafel

10.00 uur
mw. M. de Goei

10.00 uur
Ds. M.E. Vonkeman

10.00 uur
Ds. Mieke Groen

Diensten in de stille week
(samen met de Bron &
de Schaapskooi (GKv)

(samen met de Adventkerk & Schaapskooi.
Vanaf donderdag met de
Hoeksteen)

(samen met de Bron)

Maandag 11 april

19.30 uur
Vesper in de Bron

19.30 uur
Vesper

19.30 uur
Vesper in de Bron

19.30 uur
Vesper

Dinsdag 12 april

19.30 uur
Vesper in de
Adventkerk

19.30 uur
Vesper

19.30 uur
Vesper in de
Adventkerk

19.30 uur
Vesper

Woensdag 13 april

19.30 uur
Vesper in de
Schaapskooi

19.30 uur
Vesper

19.30 uur
Vesper in de
Schaapskooi

19.30 uur
Vesper

Donderdag 14 april

19.30 uur
Vesper in de
Schaapskooi

19.30 uur
dienst Schrift & Tafel

19.30 uur
H. Avondmaal
de Bron

Heilig Avondmaal met
kleine kring

19.30 uur
H. Avondmaal de Bron

Vrijdag 15 april

19.00 uur
Kerkdienst

19.30 uur
dienst Schrift & gebed

19.30 uur
de Hoeksteen

19.30 uur
Vesper

19.30 uur
de Hoeksteen
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Emmaüskerk

Fonteinkerk

Johanneskerk

21.00 uur
Doopgedachtenis

22.00 uur
Viering

21.30 uur
Wake

Nieuwe Kerk

St. Joriskerk

10.00 uur
Ds. B. Borger
Palmpasen

10.00 uur
Ds. Monique van Zoest

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Dr. W.J. Dekker
Openbare
geloofsbelijdenis
Ds. C.H. Hogendoorn,
Lelystad

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich
dienst met de
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18 april 9.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. C.H. Hogendoorn,
Lelystad

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan

10.30 uur
Toneel Maria

10.00 uur
9.30 uur
Ds. M.D. van der Giessen Dr. A.J. Kunz,
Katwijk aan Zee Prof.
18.00 uur
Dr. G. van den Brink,
Woerden

10.00 uur
Ds. P. van der Harst

10.00 uur
Dhr. J. Gruiters

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

19.30 uur
Vesper

19.15 uur
muziek & stilte

19.30 uur
Vesper

19.15 uur
muziek & stilte

19.30 uur
Vesper

19.15 uur
muziek & stilte

19.30 uur
dienst Schrift & Tafel

19.30 uur
Dienst met Avondmaal

19.30 uur
Brood & wijn

19.30 uur
Vesper

19.30 uur
Viering

19.30 uur
Bijeenkomst

Stadsdominee

10.30 uur
Ds. M.D. van Loo

23 april 16.00 uur
Ds. M.D. van Loo
Viering

9.30 uur
Ds. J. Westland, Puten
18.00 uur
Prof.dr. H. van den Belt,
Woudenberg

19.30 uur
Vesper

9.00 uur
Stiltemeditatie in de
St. Joriskerk
19.30 uur
Heilig Avondmaal

19.30 uur
Vesper

15.00 uur
Goede Vrijdagviering
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Allerlei

CARTOON JOHAN

WEES ERBIJ CAFE 20 APRIL 20.00 UUR
HUIS VAN ZUID/FONTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

LEZING DOOR SJEF STAPS - MILIEUKUNDIGE

KLIMAAT

ONZE ZORG?
WAT DOE IK MET HET KLIMAAT? EN OMGEKEERD:
WAT DOET HET KLIMAAT MET MIJ?
Onze samenleving heeft een merkwaardige houding t.o.v. klimaatontwrichting. We weten van het broeikas-effect, maar lopen achter de feiten aan. De
nadelige gevolgen dringen zich steeds meer aan ons op: zachte winters, smeltende polen, zware overstromingen. Op deze interactieve avond bespreken we
de actuele stand van zaken en verbinden we deze met ons eigen handelingsperspectief. Wat kán ik doen? Wat wíl ik doen? Hoe ver wil ik gaan? Kunnen
we elkaar inspireren voor een goede leefwereld voor onze (klein)kinderen?!
ENTREE: VRIJWILLIGE BIJDRAGE - VANAF 19.45 UUR WELKOM MET EEN KOPJE KOFFIE/THEE.
AANMELDEN BIJ VDO: VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL
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Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie
een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra
veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel.
Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan
schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij,
wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.
Actiedag in Amersfoort
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie
zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en
schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een
depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.
Op zaterdag 23 april a.s. kunt u in Amersfoort op diverse
locaties kleding en schoenen -die u niet meer draagt,
maar waar iemand anders misschien nog wel blij van
wordt- inleveren.
Dit kan bij:
de Adventkerk , Ringweg Kruiskamp 74, de opbrengst
hier is voor de Kledingbank
de Bergkerk, Doctor Abraham Kuijperlaan 2
de Bron, Vogelplein 1
de Brug, Schuilenburgerweg
de Emmaüskerk, Noordewierweg 131
de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
de Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 (ingang Ampèrestraat)
De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur
aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in
ontvangst te nemen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed
en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen
zij helaas niet aannemen.

De Mattheus Passie op
zaterdag 9 april 2022
Luisteren en mediteren
Wanneer: zaterdag 9 april 10.30- 15.00 uur met pauze,
graag zelf lunch meenemen
Waar: Pastorie Franciscus Xaverius ’ t Zand 31 Amersfoort
Inleider: Ad de Keyzer
Bijdrage: 10 Euro
Opgave: secretariaatscc@gmail.com
Programma: Onder leiding van Ad de Keyzer zullen
wij enkele fragmenten waarin Bach zijn Passion heeft
onderverdeeld beluisteren en overwegen.
Over de inleider: Ad de Keyzer is wetenschappelijk
medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. Zijn
vakgebieden zijn liturgische spiritualiteit en de spiritualiteit
van de vocale werken van Johann Sebastian Bach.
Hij schreef “Bachs grote Passie.”
Meer informatie kunt u vinden op onze site sccamersfoort.nl

VRIJDAG 8 APRIL, 20.00 UUR
HUIS VAN ZUID/FONTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

Hulp aan Oekrainse vluchtelingen
in Amersfoort
De werkgroep Kerk & Nieuwkomers coördineert i.s.m.
de gemeente Amersfoort de opvang van (Oekraïense
vluchtelingen).

DE KRUISWEG

ALS SPIEGEL VOOR EIGEN LIJDEN
EEN LEZING DOOR RUUD BARTLEMA over de hedendaagse betekenis
van de kruisweg met beelden van de kruisweg van AAD DE HAAS en de
moderne kruisweg van Ruud Bartlema. Meer dan voorheen misschien
leeft het besef dat in het lijden dat mensen in grote delen van onze wereld
ondergaan, de Christusgestalte opnieuw gekruisigd wordt. Wij ervaren
de spirituele kracht van zijn inzet en liefde vaak in de wijze waarop
mensen zich het lijden van degenen die slachtoffer zijn, aantrekken.
In die keuze wordt Jezus’ kruisgang als het ware weer actueel voor ons.
INLOOP 19.45 UUR

Wij zoeken vrijwilligers:
√ Mensen die noodhulp willen verrichten voor
vluchtelingen die nu tijdelijk in hotels worden
opgevangen.
√ Mensen die tolk kunnen zijn en Oekraïens/Russisch en
Nederlands/Engels spreken.
√ Mensen voor alles inzetbaar zijn op de noodopvang.
√ Mensen die met hun auto mensen en/of spullen willen
vervoeren.
Meld je aan bij Jennie Harmelink: dow@pkn-amersfoort.nl.
Iedereen kan meehelpen zoeken als er goederen en spullen
nodig zijn. Dit wordt allemaal gecommuniceerd via de
facebookgroep “Welkom in Amersfoort”.

GAARNE OPGEVEN VIA: VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL
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De Moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing
En het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.
Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die hem ‘t leven gaf.
Ze moest klagen, ze moest rouwen
en ze beefde bij ‘t aanschouwen
van zijn vreselijke straf.
Wie voelt er geen tranen komen
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus’ moeder vindt?
uit het Stabat Mater, vertaling Willem Wilmink

