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Wat doen we met onze vrijheid?

‘En alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn

Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten

Over de muur, over het ijzeren gordijn

Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn.’

Dit lied van het Klein Orkest hoorde ik als klein kind op een bandje tijdens 

lange autoritten. Het bandje heette: ‘muziek voor volwassenen’, maar wij als 

kinderen kenden alle teksten uit ons hoofd en begrepen half waar het over 

ging. Nu snap ik de titel van het bandje wat beter.

Ik moest eraan denken door de foto op de voorkant, passend bij het thema van 

deze Drieluik: ‘Vrede & Vrijheid’. Een veld vol klaprozen (het symbool in veel 

landen voor het herdenken van de grote oorlogen) met vrije vogels. Vrijheid 

past bij de datum van het uitkomen van de Drieluik (4/5 mei), maar ook als het 

woeden van de groten der aarde dichtbij komt. 

De verhalen van deze Drieluik zetten aan het denken. Zo spreekt Mariëtte (zie 

p. 4) met een aantal mensen die hulp verlenen aan Oekraïense vluchtelingen. 

Wat kunnen wij voor ze betekenen, wat doen wij met onze vrijheid?

Het verhaal van Samuël op p. 6 laat zien hoe vrijheid meer is dan een veilige 

plaats, maar dat het ook kan betekenen dat je vrijuit gelooft en vertrouwen 

kunt. Hij vluchtte uit Myanmar en vertelt over zijn ervaringen. 

Bij vrijheid hoort ook herdenken. Hoe kan dat beter met het lied  ‘Heer, 

herinner u’, een indringend lied dat troost kan brengen. En met een bezoek 

aan Kamp Amersfoort. Tieners van de Adventkerk gingen op pad. Het verhaal 

is deels in foto’s te vinden op p. 9 en in tekst op p. 12. 

‘Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan.... En alleen als je geld hebt, 

dan is de vrijheid niet duur’

In de afgelopen weken en maanden is de waarde van vrijheid weer gebleken. 

We stonden ruimhartig onze spullen af, gaven soms ruimte op in ons huis en 

deelden van onze rijkdom. Niet alleen in de acties voor Oekraïners, maar ook 

voor de actie ‘Amersfoort geeft warmte’, die 70.000 euro opbracht. 

Het lied van Klein Orkest, de verhalen in deze Drieluik en de vraag om ons geld 

en onze (persoonlijke) ruimte helpen ons om een antwoord te geven op de 

vraag boven dit verhaal ‘wat doen we met onze vrijheid?’ Zijn we dankbaar? 

Hoe laten we dat dan zien?

Belangrijke vragen om de komende tijd bij stil te staan. 

Een fijn voorjaar!

Martien Hoekzema

P.S. De volgende Drieluik is een speciale uitgave, uniek! We maken samen met 

‘Lopend Vuur’ een uitgave, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Hoogland en 

Amersfoort-Noord en gaat over Pinksteren. Voor vragen kunt u bij mij terecht.

Foto voorkant: Simon Godfrey, via Unsplash



3 Heer Herinner u de namen
 Govert-Jan Bach staat stil bij het belang van herdenken en 

vindt daarbij troost in dit lied uit het liedboek.

4  Opscheppers gevraagd....
 In Amersfoort vinden Oekraïners vrede en vrijheid, 

Mariëtte Christophe sprak met drie initiatieven en laat 

zien hoe we allemaal kunnen bijdragen.

6  ‘Als je nooit in on-vrijheid hebt geleefd, weet 
je niet wat het is om in vrijheid te leven’

 Samuel vluchtte vanuit Myanmar naar Nederland en 

vertelt over hoe hij echte vrede en vrijheid vond in 

Christus. 

7 Lezenswaard
 Column van Dineke Havinga over het boek Primo Levi na 

God, waarin aloude vragen op een nieuw toneel worden 

opgevoerd. 

8  Protestantse Gemeente Amersfoort
 Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad.

9  Bezoek Kamp Amersfoort
 Jongeren van de Adventkerk bezochten Kamp Amersfoort, 

waar ze een klein beetje ontdekten wat de Tweede 

Wereldoorlog heeft betekent. 

10- 11  Stadsdominee & Amersfoortse Zwaan
 Doe mee aan de fotowedstrijd van de Stadsdominee, of 

bezoek één van de activiteiten die in de Amersfoortse 

Zwaan zijn. 

12-30  Wijkberichten
 Over wat er in lokale wijkgemeentes binnen de PGA

 gebeurt. Hier klopt het hart van de PGA.

 

31  15 mei - Schurend Paradijs in de 
 Elleboogkerk
 Een unieke kerkdienst uitgelicht, de viering van de 

Johanneskerk met de Ruimteviering in de Elleboogkerk 

die al jaren niet meer in gebruik is. 

32-33  Kerkdiensten

34-35  Allerlei
 Van duurzaamheid tot muziek, er is genoeg te doen in 

Amersfoort.

35  De diaconie voor het licht
 Een nieuwe column van Gert de Pijper over verschillende 

projecten van de diaconie in Amersfoort.

inhoud
Mei
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Heer, herinner u 
de namen
Er zijn maar weinig liederen die zo treffend de pijn en 

wanhoop van de zwaarte van het leven weergeven als het 

lied Heer, herinner u de namen (lied 730).

Herinneren is de kerntaak van de Joodse traditie, die begint 

bij de herinnering aan de onzienlijke God die de pijn van 

de verdrukten hoorde en er aandacht aan schonk. Geen 

massieven god van steen of goud maar een menselijke die 

kon luisteren en de verdrukte mens een echo bood. Het zou 

het har worden van de religie die onze roots herbergt. 

Herinneren is wat we moeten blijven doen. Het begon 

bij de aartsvaders en de uittocht, maar het ging gelden 

voor allen die we verloren in het leven. Wiens namen zijn 

geschreven in de palm van Zijn hand. We bidden Hem die 

namen niet te vergeten en dat doen wij zelf als we bij een 

gedachtenismoment lied 730 zingen. Heer herinner u de 

namen. 

Ik was in de jaren 70 als werkstudent koster van de 

Westerkerk te Amsterdam. Onze kinderen werden geboren 

aan de voet van de Oude Wester. Na de kerkdienst kwamen 

mensen nog wel eens langs voor een extra kopje koffie in de 

kosterij. Onder hen bevond zich vaak de bejaarde jonkheer 

van Lennep die echt alles wist van de Westerkerk. Hij 

vertelde dat hij jurist Mattheus Verdaasdonk (de schrijver 

van het lied) nog had gekend toen die verderop aan de 

Prinsengracht woonde. Het was een depressief en soms 

wanhopig mens die worstelde met het leven. 

Daarom is zijn tekst zo dichtbij en levensecht. Hij kwam zelf 

langs de straten van de pïjn en werd dikwijls getormenteerd 

door de verscheurdheid van zijn wezen. Het beeld van luisterend 

wakker liggen in de nacht, zal menigeen herkennen uit eigen 

ervaring. Het is geen mooi dichtsel maar een klein requiem 

dat troost biedt. 

Michael Ignatieff wijst er in zijn prachtige boek over Troost 

op dat we uiteindelijk het meest getroost worden door de 

aanvaarding van het eigen levensverhaal of door iemand die 

zegt, ik weet wat jij doormaakt: je bent er niet alleen in. 

Daarom zal het zijn dat lied 370 zovelen raakt en troost in 

hun verlies en worsteling met het leven. 

De volledige tekst en een gezongen 

uitvoering zijn te lezen en luisteren op onze 

site: www.pkn-amersfoort.nl.
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Opscheppers
gevraagd...
De oorlog in Oekraïne die nu al 2 maanden woedt heeft miljoenen mensen 
op de vlucht doen slaan. Naast de grote stroom vluchtelingen uit Syrië, 

Afghanistan en veel Afrikaanse landen, is er in Nederland een nieuwe 

stroom vluchtelingen bij: Oekraïners. Ook in Amersfoort vinden ze 

gastvrijheid. Mariëtte Christophe onderzoekt wat er in Amersfoort door 

de kerken en mensen gedaan wordt en hoe wij delen van onze vrede en 

vrijheid. 

Kerk & Nieuwkomers
In Amersfoort zijn aan De Zonnehof en de Plotterweg Oekraïen-

se vluchtelingen ondergebracht, voorlopig voor een half jaar. Dit 

gaat onder regie van de gemeente Amersfoort, ze hebben units 

geplaatst zodat mensen hun eigen plekje kunnen hebben en er 

zijn wc’s en douches gemaakt. Er is ruimte voor 420 personen.

De gemeente heeft aan de werkgroep Kerk en Nieuwkomers 

(van de Raad van Kerken) hulp gevraagd. Deze werkgroep is in 

november 2021 opgericht door Jennie Harmelink (diaconaal 

opbouwwerker van de PGA) en Simone Kennedy (tot voor kort 

raadslid namens de ChristenUnie). 

De reden van het oprichten van de werkgroep was de komst van 

een grote groep Afghaanse mannen die in Zon en Schild werden 

opgevangen. Er was behoefte aan coördinatie en samenwerking 

om deze uitdaging aan te gaan. En toen kwam daar in februari 

de oorlog in Oekraïne en werd de werkgroep opeens de spin in 

het web voor de opvang van Oekraïners.

Jennie Harmelink
Jennie Harmelink heeft tussen de bedrijven door even tijd om 

bij te praten: “Het zijn drukke tijden. Deze mensen die alles 

verloren hebben en met niets hier aankomen moeten worden 

opgevangen, eten en drinken krijgen, bed en bad. 

Ik ben bezig om een lijst van vrijwilligers te maken en andere lo-

gistieke zaken te regelen. Alles komt wel op gang, maar het gaat 

niet zomaar. We merken dat alle systemen verstopt raken en dat 

is niet snel opgelost. Het vergt creativiteit en helpende handen. 

Samen met Stichting 033 en de gemeente kijken we wat we voor 

deze 300 vluchtelingen kunnen doen. 

Vanuit de kerken hebben zo’n 130 mensen zich als vrijwilliger 

opgegeven. Maar als ik een oproep doe melden zich soms te wei-

nig mensen. Ik zoek bijvoorbeeld nog opscheppers. Mensen die 

helpen het eten (ontbijt, lunch en avondeten) in goede banen te 

leiden. Dus opscheppers gevraagd. Ook zoeken we chauffeurs om 

vluchtelingen te brengen naar bv. de dokter of het ziekenhuis. 

En mensen die berichten plaatsen in de nieuwsbrieven van de 

kerken.

Het is een uitdaging om met zo veel mensen in een gebouw het 

dagelijkse leven te organiseren. Gelukkig zijn de kinderen van 

deze mensen zijn afgelopen maandag op de scholen begonnen. 

Het merendeel zijn vrouwen, die ook graag werken en contact 

krijgen met Nederlanders.”

Jennie merkt dat ze gedragen wordt in het werk dat ze doet: “Ik 

ben geraakt door het leed en tegelijk beleef ik het positief en 

ben ik blij wat te kunnen doen. Iets dat ik ook van vrijwilligers 

hoor.”

Er zijn nog meer plannen voor de toekomst. Jennie: “We gaan 

gastgezinnen zoeken zodat mensen ook van Nederlandse cul-

tuur iets kunnen beleven. En een kledingbank in een kerk willen 

we ook graag.”

Hulp is welkom: Iedereen die mee wil helpen kan mailen naar 

Jennie: dow@pkn-amersfoort.nl

Familie Wijnands in Amersfoort
De familie Wijnands uit Amersfoort heeft sinds 4 maart een 

vrouw van 30 en twee kinderen van 7 en 2 in huis. De heer 

Wijnands: “Onze zoon heeft een zaak in Oekraïne en voorzag dat 

er oorlog zou komen. Hij heeft het kantoor in Kyiv gesloten en 

spullen overgebracht naar Lviv. Daarna is hij met zijn Oekraïense 

vriendin naar Nederland gekomen. Er waren Oekraïners in 

Nederland die wilden vechten voor hun land en met hun auto, 

volgeladen met technische apparatuur zijn teruggegaan naar 

Oekraïne. Onze zoon en zijn vriendin zijn vervolgens met twee 

auto’s teruggereden naar Nederland inclusief vrienden van mijn 

zoon en familie van zijn vriendin. 

Het is een ingrijpend gebeuren, een nieuw gezin in je huis, 

maar ze hebben boven hun eigen privacy en het gaat goed. We 

door: Mariëtte Christophe



5

hebben veel speelgoed en kleding gekregen dus er is voldoende. 

De zoon van 7 is afgelopen dinsdag voor het eerst naar school 

gegaan en hij vindt het mooi. Ik breng en haal hem elke dag van 

school. Zij is een gediplomeerd kleuterjuf en wil in Nederland 

aan de bak en is begonnen Nederlands te leren. Ze zijn ook 

bezorgd en verdrietig en zoeken regelmatig contact met haar 

ouders die achtergebleven zijn.

Mijn zoon en zijn vriendin hebben samen met de buren een 

stichting, Mriya.nl opgericht. Daarmee hebben ze een aantal 

hulptransporten gedaan en organiseren ze activiteiten voor 

vluchtelingen. Ze doen dat met steun van donateurs en richten 

zich vooral op de zelfredzaamheid van de vluchtelingen. 

Familie Vreeswijk in Polen
Een ander prachtig initiatief is dat van Cornelis Vreeswijk, die 

met zijn Poolse vrouw Ewa, een uitzendorganisatie in Polen 

heeft. Zijn zoon Nick en schoondochter Karine kerken in de 

Fonteinkerk. Cornelis heeft al zijn busjes en chauffeurs ingezet 

om aan de Oekraïense grens vluchtelingen op te halen en onder 

te brengen in Polen. Zo zijn er 200 mensen gered, die in hun 

gemeente of buurgemeenten ondergebracht zijn. In zijn huis in 

de buurt van Stettin, bij de Duitse grens, heeft hij 5 families op-

genomen en ook in een verbouwd kantoorgebouw van Vreespol 

zijn 30 vluchtelingen ondergebracht. De vrouwen waren eerst 

bang om zomaar in een busje te gaan zitten met mannelijke 

chauffeurs, maar eenmaal aangekomen waren ze blij, ondanks 

hun verdriet, om een veilig onderdak te hebben. Ze helpen ook 

mee als tolk en gaan mee terug naar de grens om mensen weer 

op te pikken. Ewa regelt administratieve zaken zoals een Pools 

BSN-nummer en de gang naar allerlei instanties. 

Zij hebben een stichting opgericht genaamd: "Vreespol helps 

Ukraine"; KRS nummer (Poolse KVK): 0000959656. In euro’s kunt 

u bijdragen via PL62 1020 4812 0000 0702 0214 7841 Adres: 

CHOJNICKA 50, 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ, Polen. Via de 
stichting hopen ze een bijdrage in de hoge transportkosten en 

bouwkosten te krijgen. Inmiddels hebben de busjes al 60.000 

km afgelegd. 

Kars, de zoon van Cornelis vertelt hoe hij het ervaren heeft: “Mijn 

vader is gewoon een ondernemer die niet zo te koop loopt met 

zijn emoties. Hij organiseert hulp en dat doet hij met behulp van 

zijn eigen bedrijf: zijn bouwlieden, chauffeurs en busjes. Ikzelf 

vond het erg aangrijpend om een groot aantal mensen in een 

grote ruimte te zien die allemaal in volledige wanhoop waren, 

niet wisten wat ze moesten beslissen; verder gaan of bij de grens 

blijven; en waarnaartoe; en met wie? 

Mensen die in het huis van Cornelis waren bleven soms een 

week binnen, durfde niet eens een rondje te lopen, maar zijn 

wel superblij dat ze veilig zijn en willen graag helpen. Ze helpen 

nu mee met het sorteren van de goederen die binnenkomen. De 

Polen waren al langer voorbereid en zeker in de grensstreek met 

Oekraïne waren al immigratiebewegingen. Maar het is goed 

georganiseerd, er is voldoende eten aan de Poolse kant bij de 

grens en de solidariteit vooral in maart was groot. De Poolse en 

Oekraïense cultuur zijn ook verwant aan elkaar, de taal is geen 

hindernis en de religie van de mensen lijkt ook veel op elkaar.”

Als christenen in Amersfoort kunnen we meer doen dan alleen 

bidden. We kunnen delen van onze eigen vrede en delen in onze 

vrijheid. Door vrijwilliger te worden, door geld te geven. Ieders 

bijdrage is hard nodig. 

Kijk ook op www.amersfoort.nl/vluchtelingen of zoek op Face-

book naar de groep: ‘Welkom in Amersfoort’ waar regelmatig 

hulpvragen gesteld worden. 

Pryv.it

Dit is een vertaal-app. Weinig Oekraïners in Amersfoort spreken Engels en deze app helpt met vertalen. Leuk om te 

downloaden en bij een toevallige ontmoeting met Oekraïners te gebruiken. 
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door: Martien Hoekzema

‘Als je nooit in 
on-vrijheid geleefd 
hebt, weet je niet 
wat het is om in 
vrijheid te leven’

Wat betekent vrijheid als je gevlucht bent uit je geboorteland, vele jaren 

zonder contact met familie geleefd hebt en dan in Nederland geplaatst 

wordt? Samuel Cho No Noe uit Myanmar maakte het mee. Ondertussen 

woont hij twintig jaar in Nederland, is hij voorganger bij Myanmar 

Christian Fellowship en loopt hij stage bij de Brug, een wijkgemeente 

van de PGA. Martien Hoekzema sprak met hem over geloven en leven in 

vrijheid. 

Samuel lacht vriendelijk en een tikje verlegen naar me als we 

worden voorgesteld. Maar het onderwerp van gesprek ‘vrijheid’ 

raakt een gevoelige snaar. Hij is steeds enthousiaster als hij 

deelt over zijn eigen weg met vrijheid, vooral als het gaat over de 

echte vrijheid die God hem bracht. Maar zijn verhaal begint niet 

gemakkelijk. 

Gevlucht maar niet veilig
"In 1988 vluchtte ik op 18-jarige leeftijd naar de jungle van Birma 

na de anti-regeringsprotesten tegen de opstand van 8888. In 

de jungle sloot ik me aan bij de wapenorganisatie KNU (Karen 

National Union) tegen de junta. Ik leefde daar meer dan 10 jaar, 

maar het was niet veilig voor mij, daarom vluchtte ik in 1999 naar 

Thailand. 

Zelfs wonen in Thailand is niet veilig als je geen wettige 

verblijfsvergunning hebt. Vervolgens ben ik via het hervesti-

gingsprogramma van de Verenigde Naties als vluchteling naar 

Nederland gebracht.

Als Tarzan vanuit het oerwoud in de
stad 

‘Wil je echt weten hoe het was om in Nederland te zijn? Ik zeg 

altijd maar... Ik ben een soort Tarzan. Ik heb mijn hele jeugd in 

de bergen gewoond. Daar was het zo dat als je iets hoorde, je ge-

lijk moest rennen. Geen tijd om om te kijken naar wat het was, 

want dan was je je leven niet zeker. Het konden dieren zijn, maar 

ook Birmese soldaten. Toen ik hier net kwam kon ik niet tussen 

de mensen lopen. Het was me altijd teveel. Dat ik me niet veilig 

voelde zag je in mijn ogen, daar was onrust.’
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Over boeken die je doen denken

Verhalen van een 
nieuwe bijbel
Dat is de ondertitel van een boek waar ik blij van werd. Joyce 

Rondaij is een theoloog van 30 die een prachtig boek schreef. 

Kom er eens om, een jonge theoloog die een proefschrift schrijft 

waardoor je denkt: ‘Ha, de theologie gaat gelukkig door.’

De titel: ‘Primo Levi na God’ en het opschrift ‘holocaust en religie’ 

kunnen je doen denken dat je dan het werk van Primo Levi 

moet kennen of dat het om een historisch boek gaat. En een 

proefschrift is vast moeilijk… niets is minder waar. 

Het neemt je bij de kladden, oorlog is helaas geen geschiedenis 

meer, en het daagt uit de bijbel onvermoeibaar met ons leven 

van vandaag te vervlechten.

Inzet van het boek is de vraag hoe het mogelijk is dat de schrijver 

Primo Levi, holocaust overlevende en niet-religieus, in al zijn 

boeken God ten tonele voert, een indringend gesprek met hem 

voert en als het ware ons opnieuw door de Thora sleurt aan de 

hand van de vragen als ‘mens waar ben je’ en ‘hoor je ons geroep, 

God’.

Dat doet hij op een literaire manier in zijn romans. Het is taal 

van verbeelding en volgens Rondaij schrijft hij op die manier 

verhalen van een nieuwe bijbel. Daarin vlecht hij de eigentijdse 

vragen in op een nieuw toneel waarin God en mens ertoe doen 

en de aloude thema’s van chaos en schepping, goed en kwaad en 

onrechtvaardig lijden oplichten.

Misschien kun je het het best met het volgende vergelijken: 

ik was onlangs bij het Arvo Pärt festival, daar werden aloude 

teksten van requiem en Magnificat gezongen. Maar het koor 

uit Estland zette ze met hun bedreigde bestaan van de nieuwe 

oorlog om tot een nieuw smartelijk gebed aan God om naar het 

slagveld af te dalen… en iedereen in de zaal wist dat ongezegd. 

Er gebeurt ter plekke een transformatie van de teksten. Is God 

dan literair, doet God er in het echt dan niet toe? Het boek gaat 

over die spannende vraag: hoe kun je God literair gebruiken en 

laten zien dat hij/ zij ertoe doet, op het scherpst van de snede. 

En is de Bijbelse taal daarin ook 

bruikbaar voor meer mensen 

dan religieuze mensen. 

Nieuwe denkers daarover 

passeren de revue. Echt een 

boek voor een lezing en een 

leesgroep.

Joyce Rondaij

Primo Levi na God

Verbum 2021

Lezens-
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‘Ik ging vaak naar een kerk in Utrecht, dan kwam ik te laat en 

ging ik weer te vroeg weg. Het duurde wel zo’n 5-7 jaar, niemand 

van de gemeente kende mij. Ik had heimwee en was eenzaam. Ik 

huilde dag en nacht, hield mijn gordijnen dicht en liet niemand 

toe in mijn leven. Ik ging naar de huisarts, die mij doorstuurde 

naar een psycholoog die concludeerde dat ik een trauma had. 

Mijn geloof is het enige dat me geholpen heeft om er niet een 

einde aan te maken.

Christelijke opvoeding
Samuel groeide op in een christelijk gezin, als onderdeel van het 

Karenvolk dat beschouwd werd als tweederangs burgers in het 

land. Na zijn vlucht had hij lang geen contact met zijn familie, 

omdat de geheime dienst meeluisterde en hij ze niet nog meer 

in de problemen wilde brengen. Zijn familie was verteld dat hij 

overleden was, dus toen hij na 13 jaar een kaartje stuurde naar 

een oom, kwam er na maanden en vanuit een ander land een 

reactie. Sindsdien is het contact er onregelmatig en sporadisch. 

Na ruim 30 jaar werd hij voor het eerst herenigd met zijn familie.

 

Geen toeval, maar Gods plan
‘Ik vond het zwaar. Ik kon niet vooruitkijken in het leven, het 

was niet scherp of duidelijk. Tot de Heilige Geest mij er op een 

dag op wees: ‘Je vergeet God.’ Vanaf die dag werd alles anders 

en kwam er echte vrijheid. Natuurlijk was het geen romantisch 

sprookje en heeft mijn leven nog steeds ups-en-downs. Maar ik 

herinnerde me bijvoorbeeld Bijbelverhalen van vroeger waar ik 

al lang niet meer aan dacht en die opeens mij hielpen met mijn 

vragen. 

Ik geloof dat er in geloof geen toeval is. God heeft een plan voor 

mijn leven, dat lees ik ook in Jeremia 1 vers 5 als er staat dat God 

je al kende toen je in de baarmoeder zat. Dat idee gaf mij kracht 

om toch door te gaan.’ Zo ontdekte Samuel de echte waarde van 

vrijheid in zijn leven. 

Jezus van vrede
‘Je herinnert je je arts pas als je ziek wordt’ zegt Samuel dan ook, 

‘Pas als je geen vrijheid meer hebt ontdek je wat je hebt gemist. 

Zo kan ik me ook voorstellen dat je nu ontdekt wat het leven is 

als je naar Oekraïne gaat.’ De vrijheid die hij ervaart in Neder-

land en door zijn geloof zorgt ervoor dat hij daarvan wil delen.  

‘Vroeger bekeek ik alles heel erg zwart/wit. Nu merk ik dat, als 

ik naar de wereld kijk met de ziel van God, de wereld mooier is. 

Dan kan ik bidden voor andere mensen en met hen delen. Dat 

is pas echte vrijheid voor mij.’  Ik zocht de ware vrede door te 

protesteren. Ik zocht vrede met wapens. Ik heb in de jungle ge-

zocht. Ik zocht het ook in de stad en in de democratie. Maar toen 

ik ouder werd, vond ik geen vrede in de wereld. Alleen Christus 

heeft vrede.

'Ik vond geen vrede in de wereld. 

Alleen Christus geeft vrede.'
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Protestantse Gemeente Amersfoort

Bijbellezen met belangstellenden. Dat is een van de 

initiatieven waar onze stadsdominee in het afgelopen jaar 

mee is begonnen. Het zijn kleine groepjes mensen – vier 

of vijf personen – die willen weten wat er nu eigenlijk staat 

in dat boek van de christenen. Regelmatig zijn het jonge 

mensen die, zonder vooroordelen of de ballast van een 

vorige generatie, gewoon nieuwsgierig zijn en zoeken naar 

een antwoord op levensvragen. Of dat misschien van de 

Bijbel kan komen?

Diederiek van Loo vertelde erover naar aanleiding van haar 

jaarlijkse verslag van werkzaamheden in de Algemene 

Kerkenraad. Daarbij keken we ook naar een uitzending 

van het KRO/NCRV-programma ‘Petrus in het land’. Een 

tv-ploeg maakte een impressie van het werk van de 

Amersfoortse stadsdominee. 

Met zo’n uitzending worden grote aantallen mensen 

tegelijk bereikt. Het is vluchtig, maar geef een goede 

indruk wat er gebeurt. Wél goed om een indruk te krijgen 

van wat er gebeurt. Van elders in het land is er sowieso 

genoeg belangstelling voor het werk van de stadsdominee, 

vertelde Diederiek. Zoals met zo’n schijnbaar eenvoudige 

bezigheid als samen Bijbellezen. Daarvoor moet je soms 

nog wel een treetje lager instappen dan bij de Alphacursus, 

is haar ervaring. Want bijna alles van de Bijbel is nieuw 

voor de deelnemers. 

Emmauskerk
Vanwege een gestage terugloop van wijkgemeenteleden, 

activiteiten en ook vanwege de pensionering en het vertrek 

van deeltijd-predikanten (een team van 4 predikanten nam 

tot voor kort het voorgangerswerk op zich), moet de weg 

worden voorbereid naar een kleinschaliger voortbestaan. 

Daarvoor wordt in samenspraak tussen Emmausgemeente 

en de Algemene Kerkenraad een ‘transitiebegeleider’ 

gezocht. Daarnaast is er iemand nodig voor de geestelijke 

verzorging en het pastoraat, in deeltijd. Deze behoefte 

kreeg nieuwe urgentie vanwege het beroep dat ds. Berend 

Borger naar Groningen heeft aangenomen. Het zoeken 

naar geschikte personen vindt in de komende maanden 

plaats. 

Primaat bij de wijk
Een ander agendapunt was de aanpassing van de 

plaatselijke regeling. Daarover was in de vorige AK-

vergadering al een deelbesluit genomen. Omdat het 

voor veel wijkgemeenten niet lukt om 2 afgevaardigden 

naar de AK te sturen, is toen besloten om voortaan elke 

wijkgemeente één stem te geven. Daarna bleef er nog 

enige discussie over de verhouding tussen afgevaardigden 

vanuit de wijken en de ‘overhead’ – de boventalligen, zoals 

voorzitter, secretaris, assessor en de voorzitters van de 

colleges. Uitkomst van dit gesprek was om daar voorlopig 

niets in te veranderen. Het primaat blijft liggen bij de 

wijken. De centrale organisatie is dienstbaar. Dat was al zo 

en dat blijft zo. 

Vanuit het moderamen werd de AK geïnformeerd over 

de lopende gesprekken met vertegenwoordigers van de 

Protestantse Gemeente Hoogland-Amersfoort Noord (PG-

HAN). Tussen deze organisatie en de PGA bestaat reguliere 

afstemming en wordt bezien of er zaken zijn die we 

samen kunnen doen, zoals het uitgeven van een kerkblad. 

Diaconaal opbouwwerker Jenny Harmelink wordt al 

gezamenlijk betaald. Alle verdere ideeën worden vanzelf 

voorgelegd aan de AK.

Collecte voor Oekraïne
Tot slot brachten de diaconie en de kerkrentmeester 

verslag uit van hun activiteiten. Over de opbrengsten van 

de collectes leest u meer op p. 34.

De kerkrentmeesters deden kort verslag over het jaar 2021. 

De begrote tekorten pakten uiteindelijk kleiner uit, vooral 

ook dankzij een forse toename van collecties en giften, 

waardoor 7 van de 9 wijkgemeentes met een positieve 

balans eindigden. Het volledige jaarverslag volgt nog. De 

komende tijd zijn de kerkrentmeesters onder meer druk 

met het opstellen van een beleggingsstatuut, omdat dit nu 

eenmaal een vereiste is van de overheid.

Na deze zakelijke punten sloten we af met weer een 

geestelijke noot. Vanwege Pasen zongen we nog eenmaal 

het ‘U zij de glorie’.

Bijbellezen voor beginners en gemeentevraagstukken



9

Bezoek Kamp Amersfoort
Een groep tieners van de Adventkerk bezocht Kamp Amersfoort. Het verslag in de tekst is te 

lezen op pagina 12.

Leusderweg 

 
De bomen steken hun kaarsen aan 

en vlaggen zakken weg in gedachten 

vertellen in twee minuten 

hun stille verhaal 

over hen die voorbijgingen, 

dreunend ijzer liep mee, 

van kamp naar station: 

weg naar hun laatste  

optreden. 

Joop

Met een witte stift kunnen de jongeren een herinnering 

of reflectie achterlaten over hun bezoek.

In het voormalige kantoor van kampcommandant Berg
is een wandschildering te zien die door 

gevangenen is aangebracht.

De nieuwe bezoekersruimte is pal onder de 

voormalige appelplaats gelegen. 

In de ‘rozentuin’ werden gevangen gestraft.
De maquette toont hoe het kamp in de 

Tweede Wereldoorlog was ingericht. 

Bij verschillende zuilen is informatie over het 

wel en wee in Kamp Amersfoort.Een grote wand toont portretfoto’s van oud-gevangenen.
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Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur onder de hoge gewelven in de stille 

kerk, tijd voor je eigen gedachten en gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig. 

Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966

stadsdomineeAmersfoort@gmail.com

Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67

ten name van Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk

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

De Amersfoortse Zwaan, mijn uitvalsbasis 

als stadsdominee, is een bijzondere plek in 

de binnenstad van Amersfoort. Ruim zeven 

eeuwen oud viert deze kerk van zomer haar 

bescheiden 10-jarig jubileum als stadskerk-

voor-iedereen. We zijn benieuwd welke 

plekken in de stad nog meer van betekenis 

zijn voor mensen. Daarom hebben we een 

fotowedstrijd uitgeschreven: Kei heilig. 

Stuur je Amersfoortse foto in voor 15 mei en 

wie weet kiest de jury jouw foto als een van 

de 15 die worden uitvergroot en ingelijst 

voor een zomertentoonstelling in de Amers-

foortse Zwaan.

Tijdens de tentoonstelling (11 juni- 28 

augustus) wordt gestemd voor de winnaar 

van de publieksprijs. Een shortlist van 40 

krachtige foto's zal worden gepubliceerd in 

een boek dat te koop zal zijn in de kerk en 

bij Boekhandel Veenendaal. Kijk voor alle 

info om mee te doen op www.stadsdomi-

nee.nl/foto

Preventietraining 
'Misbruik in de kerk' 

Op 31 mei geef ik weer een training 'omgaan 

met (meldingen van) seksueel misbruik in 

kerkelijke context'. Deze training is bedoeld 

voor ambtsdragers of andere verantwoorde-

lijken in de wijkgemeente. Ook de nieuwe 

vertrouwenspersonen van de PGA zullen 

aanwezig zijn en deelnemen. 

Het gaat erom inzicht te krijgen in de 

basiskenmerken, de do's en don'ts en de 

eigen emoties rond dit thema. Het is als een 

EHBO-opleiding: je hoopt het nooit nodig 

te hebben, maar het is belangrijk genoeg 

om er een avond met elkaar over te spreken. 

Omdat het om mensen gaat!

Opgeven kan via stadsdomineeAmers-

foort@gmail.com. De avond zal van 19 tot 22 

uur zijn, in de Bergkerk.

Wat is jou heilig 
in Amersfoort? 

Maak een foto van een plek die je

raakt, laat zien wat voor jou

belangrijk, bijzonder, hoopgevend,

'meer dan het gewone' is.

De wedstrijd is voor amateurs en

professionals van alle leeftijden.

Kijk voor de voorwaarden op

www.stadsdominee.nl/foto

KEI HEILIG

FOTOWEDSTRIJD
EN
TENTOONSTELLING

Stuur ons jouw foto voor 15 mei 

Tentoonstelling 11 juni - 28 aug.

in de Amersfoortse Zwaan   

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

Bij bijeenkomsten is de toegang vrij.

Amersfoortse Zwaan: Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort,

amersfoortsezwaan@gmail.com

Koster en kerkverhuur: Melina Böhne, 06 20088265

amersfoortsezwaanverhuur@gmail.com

NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse ZwaanAmersfoortse Zwaan

Agenda voor de 
Amersfoortse Zwaan 

17 mei, 16 uur: Uit de serie 'Eye-openers'

Het ontroerende boekje 'De Kleine 

Prins' van Antoine de Saint Exupéry 

kent vast iedereen, het is een geliefde 

klassieker. Jean Jacques Suurmond, 

voormalig columnist van Trouw en 

geestelijk verzorger/gestalttherapeut, 

ziet De Kleine Prins als een verslag van 

een spirituele weg. We lezen enige van 

zijn bespiegelingen en natuurlijk de be-

treffende delen uit het origineel. Schuif 

aan rond de tafel met een kop thee 

en dan zullen we zien waar thema's 

als verwondering, verbeelding, groot 

worden, loslaten en zorgen herkenning 

oproepen in ons eigen leven en hoe ze 

helpen om woorden te vinden voor wat 

belangrijk is. Diederiek van Loo zal het 

gesprek leiden.

14 mei, 16 uur: De Pest en de Amers-

foortse Zwaan. 

We dachten dat pandemieën en be-

smettelijke ziektes die steden platleg-

den iets van de Middeleeuwen waren... 

Niet dus. Gerard Raven, oud-conserva-

tor van museum Flehite en een groot 

kenner van de Amersfoortse geschiede-

nis trekt een vergelijking tussen de Pest 

en Corona. Waren de maatregelen die 

het stadsbestuur toen nam effectief? 

Is het 'varen in de mist', zoals in het 

begin van de pandemie Hugo de Jonge/

Mark Rutte het beleid kenschetsten, 

vergelijkbaar met de opdracht waar 

het stadsbestuur in de middeleeuwen 

zich voor gesteld zag, die ook te weinig 

adequate (medische) kennis hadden?

De broederschap van de Heilige Geest, 

die zich toelegde op de werken van 

barmhartigheid, verpleegde de zieken. 

Ze hadden daarvoor ruimtes in het 

hofje Armen de Poth, maar ook in het 

gebouw dat nu De Amersfoortse Zwaan 

huisvest. Kom te weten hoe de ge-

schiedenis van de Amersfoortse Zwaan 

verbonden is met ziekenzorg, en andere 

interessante lijnen in de Amersfoortse 

geschiedenis.

21 mei, 16 uur Concert: 'De reis met de 

Caprice' 

Vertelconcert rond het leven en werk 

van organist, musicoloog en componist 

Gert Oost. 

In 1995 schreef Gert Oost de 'Caprice' 

voor cello en orgel. Theatermaker/cel-

liste (en dochter van Gert) Judith Oost 

en organist Simon Bouma laten samen 

met Mirjam Beumer (zang) de compo-

sitie na 25 jaar weer klinken. Op basis 

van een persoonlijk verhaal geven zij 

een inkijkje in de duizelingwekkende 

wereld van orgels en organisten. Dit 

concert is het tweede deel van het twee-

luik rond Bätzorgels in Amersfoort. De 

eerste was in november 2021 in de Sint 

Franciscus Xaverius. 

28 mei, 16 uur: Viering – zo'n heer-

lijk uur aan het eind van de middag, 

waarop de tijd even stil staat en de 

trage vragen toegelaten worden. Het 

zijn de tien dagen tussen Hemelvaart 

en Pinksteren, waar het erom gaat dat 

we weliswaar niet alleen gelaten zijn 

door Christus, maar dat we wel zelf 

verantwoordelijk zijn. We maken een 

begin met het kleine Bijbelboekje Ruth, 

die haar eigen beslissing nam en haar 

eigen boontjes dopte.

Wie graag zingt is welkom bij de 

kerkmuziekbrouwerij onder leiding van 

Cees-Willem van Vliet, om 15 uur. Daar 

worden de liederen van de viering al-

vast geoefend en zo mogelijk vierstem-

mig gezongen.

Goede vrijdag met lezers 

en zangers 

Paasmorgen met een 

Paascantate in de versierde kerk
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kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 

predikant: Ds. H.S. Mosterd, 

predikantadventkerk@gmail.com 

scriba: Gert Simons, tel. 06-51441043,

scriba@adventkerk.nl

penningmeester wijkkas: Hanna Bontenbal, 

penningmeester@adventkerk.nl,

ING NL59 INGB 0001 6321 47 

kopij wijkberichten: Anne Strijker & Felix de Fijter, 

drieluik@adventkerk.nl

Protestantse wijkgemeente

Adventkerk
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Kerkdiensten 
Vanaf het begin van dit jaar volgen we de 

evangelielezingen uit het gemeenschap-

pelijk leesrooster. Dat heeft twee voordelen. 

Het eerste is dat de persoonlijke voorkeuren 

van mij als predikant leiden tot stokpaard-

jes. Het tweede is dat we door onze lezingen 

aansluiten bij een groot deel van de wereld-

wijde kerk van Christus.

Op zondagmorgen 8 mei lezen we Johannes 

10:22-30 over Jezus als de Goede Herder. Hij 

geeft de zijnen het eeuwige leven. Ze zullen 

nooit verloren gaan en niemand zal ze uit 

zijn hand roven.

Op zondagmorgen 15 mei lezen Johan-

nes 13:31-35. Jezus geeft zijn leerlingen 

een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 

jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 

liefhebben.

Op zondagmorgen 22 mei lezen we Johan-

nes 14:23-29. Liefde is een werkwoord. Het 

blijkt uit het doen van wat Jezus zegt, zoals 

zijn liefde blijkt uit het doen van de wil van 

zijn Vader.

Op donderdagmorgen 26 mei vieren we 

Hemelvaartsdag. We lezen Lucas 24:49-53. 

Terwijl hij de leerlingen zegent, gaat hij 

van hen heen. Hij wordt opgenomen in de 

hemel.

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.

Huwelijksjubilea
Op 24 mei is het 65 jaar geleden dat de heer 

J. van Ziel en mevrouw M. van Ziel-

Bronkhorst in het huwelijk traden. 

Een dag later, op 25 mei, hopen de heer D.J. 

de Bree en mevrouw A.C. de Bree-Stomp 

hun 40-jarig huwelijksjubilea te gedenken. 

We wensen beide echtparen een prachtige 

dag toe, samen met de mensen die hen 

omringen.

Op 23 maart overleed de heer Eppo Jan 

Boneschanscher op de leeftijd van 93 jaar. 

Broeder Boneschanscher werd geboren op 

31 december 1928 in Maastricht. Het gezin 

verhuisde in de oorlog naar Den Haag, Eppo 

dook onder in Dwingeloo. Na de oorlog ging 

hij klassieke talen studeren, kreeg een aan-

stelling als docent in Hilversum en later aan 

het gymnasium in Amersfoort. Hij trouwde 

met Henriette Menke en ze kregen samen 

zes kinderen. De heer Boneschanscher was 

nauw betrokken op de Katholiek Apostoli-

sche Gemeente. Aanvankelijk parttime, later 

In memoriam – Eppo Boneschanser

volledig. Hij ging er voor en gaf cate-

chisatie. In de jaren '90 begonnen hij 

en zijn vrouw ook de diensten in de Ad-

ventkerk te bezoeken. Dat deden ze met 

grote trouw en ook in coronatijd waren 

ze steeds via de livestream verbonden. 

Belangrijk in het geloof van de heer 

Boneschanser was de verwachting van 

de spoedige wederkomst van onze 

Heiland. Dat ging hand in hand met en 

vormde de uitdrukking van een diep ver-

langen naar onze Heer. Over de grenzen 

van de tijd is dat verlangen nu vervuld.
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‘Meestal denk je er niet over na, over alles wat hier allemaal gebeurd is’

Wat is vrijheid? Hoe hebben we die 

in Nederland verworven? Welke 

prijs is daarvoor betaald? En wat als 

die vrijheid dichtbij huis op het spel 

staat? Wat doe je dan? Om over dat 

soort vragen na te denken, bezocht 

een groep jongeren uit de Adventkerk 

vorige maand Kamp Amersfoort. Een 

fotoreportage is te vinden op p. 9.

In de Tweede Wereldoorlog zaten 

meer dan 35.000 mensen gevangen 

in Amersfoort. Meer dan 600 van hen 

zijn in en rond het kamp vermoord. 

Zo’n 19.000 gevangenen werden 

doorgevoerd naar andere kampen. 

Vorig jaar werd een twee jaar durende 

renovatie van het museum en de 

uitbreiding van het bezoekerscentrum 

afgerond. Onder de voormalige 

binnenplaats werd een ondergrondse 

ruimte gerealiseerd, waar verhalen van 

gevangenen, daders en omstanders 

worden uitgelicht. 

Bij de entree krijgen de jongeren een 

audioguide mee. Via de stemmen 

van onder andere Job Cohen en Gerdi 

Verbeet krijgen ze de ins en outs 

van het kamp te horen. Ze leiden 

de jongeren eerst langs een grote 

maquette, die laat zien hoe het kamp 

was ingericht, waar de SS’ers verbleven, 

waar de gevangenen sliepen, en waar 

de terdoodveroordeelden hun vonnis 

afwachtten. 

Veel van het oorspronkelijke kamp 

is verloren gegaan, blijkt als je 

rondstruint op het fijne grind, 

maar het voormalige kantoor van 

kampcommandant Berg is er nog, net 

als de grote appelklok. Midden op het 

terrein is met stalen voetafdrukken 

aangegeven waar dat appel plaats had. 

En de stem vertelt hoe berucht het was, 

hoe het soms eindeloos duurde, hoe 

gevangen omvielen van uitputting. 

En dan wachtte straf. Daarvoor was 

de ‘rozentuin’ bedoeld, een smalle, 

onbeschutte, met prikkeldraad 

omheinde gang, waar gevangenen 

loodzware, nutteloze opdrachten 

moesten uitvoeren. De jongeren zijn 

stil, als de audiogids erover vertelt. 

Via het voormalig kantoortje van de 

commandant daalt de groep af naar 

de grote ruimte onder de appelplaats. 

Na een korte, informatieve film over het 

kamp, waaieren de jongeren uit; ze gaan 

langs zuilen met informatie over hoe er 

honger werd geleden in Kamp Amersfoort, 

hoe bewakers gevangen mishandelen, 

maar ze duiken ook in de individuele 

verhalen van daders en gevangen. Zo zijn 

afscheidsbrieven van verzetsmannen te 

lezen, die hun executie tegemoet gingen. 

‘Lieve schat’, staat er op een vergeeld papier 

te lezen, ‘De tijd is gekomen dat ik voor goed 

en voor altijd afscheid moet nemen… …ik 

ben ter dood veroordeeld en zoo zullen wij 

elkaar op deze aarde niet meer zien.’ 

Even verderop zien de jongeren het 

halfvergane schoeisel van geëxecuteerde 

mannen in een glazen vitrine staan. Vijf 

paar, op een rij. Het werd buiten het kamp 

op een van de executieplaatsen gevonden. 

Wie opkijkt, staart in de loop van vijf Duitse 

geweren, die aan dunne lijnen tegenover de 

schoenen zijn opgehangen; een klein beetje 

kunnen je voelen hoe het is om voor een 

vuurpeloton staat.

“Meestal denk je er niet zo over na, over wat 

hier allemaal gebeurd is”, zegt Eline, “maar 

doordat ze dit allemaal laten zien, raakt 

het je toch wel. De afbeeldingen, de foto’s, 

de voorwerpen ook die gevonden zijn.” En 

sommige dingen, zegt ze, “die wist ik 

nog helemaal niet. Bijvoorbeeld dat 

de gevangenen soms eindeloos lang 

moesten staan, of dat ze hele zware 

dingen moesten doen. Wat me geraakt 

heeft, is hoe mensen ook in het kamp 

gediscrimineerd werden. Alleen omdat 

ze gehandicapt, of omdat ze homo 

waren, werden ze in een aparte groepen 

gezet. Heftig om te zien, want ik vind 

dat iedereen gelijk is.”

Maarten en David staan voor een grote 

wand, waarop honderden portretfoto’s 

van gevangenen worden getoond. “Ik 

was er al eens eerder geweest”, zegt 

Maarten, “maar er is nu veel meer 

informatie.” “Het is wel heftig, vind ik”, 

zegt David. “Dat er hier zoveel mensen 

opgesloten hebben gezeten. En dat er 

zoveel van hen vermoord zijn”

Voordat de jongeren weer bovengronds 

gaan, worden ze uitgenodigd om met 

een witte stift hun eigen reflectie, 

herinnering of wens op een grote, 

zwarte wand te schrijven. Talrijke 

bezoekers gingen hen al voor. ‘Ik vergeet 

jullie niet’, schreef iemand. En een ander 

‘Geen oorlog meer. Nooit oorlog meer’. 
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Vieren
Woensdag 4 mei, Oecumenische viering

Op 4 mei van 18.00-18.40 uur vindt in de Sint 

Ansfriduskerk een oecumenische gebeds-

viering plaats i.v.m. de Dodenherdenking. 

Met stilte, woord, gebed en muziek worden 

de doden herdacht. De viering is een geza-

menlijk initiatief van de Sint Ansfriduskerk 

en de PKN-kerken in Amersfoort-Zuid. 

Voorgangers zijn dit jaar: ds. Wim Verschoor 

(Fonteinkerk) en Arie van de Wiel (Sint Ans-

friduskerk). Burgemeester Bolsius zal bij de 

viering aanwezig zijn. Aansluitend kan men 

desgewenst naar Kamp Amersfoort gaan om 

mee te lopen in de Stille Tocht naar Rusthof. 

Zondag 8 mei, 4e van Pasen

9.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, 

10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed

Evangelielezing Johannes 10,22-30. 

Voorganger is ds. Geertien Morsink.

Zondag 15 mei, 5e van Pasen

9.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, 

10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed.

Evangelielezing Johannes 13,31-35.

Zondag 22 mei, 6e van Pasen

9.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, 

10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed.

Evangelielezing Johannes 14,23-29.

Donderdag 26 mei, Hemelvaart, 

Veertigste dag na Pasen

Hemelvaart, feest van de troonsbestijging 

van Christus. 

We vieren we het feest van Hemelvaart met 

een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur. 

Zondag 29 mei, 7e van Pasen

10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel.

Lezing uit Ruth 1. Voorganger is ds. André 

Fox.

Dienst in de kapel vervalt deze zondag.

Avondgebed
Halverwege de week, op woensdagavond, is 

er in de kapel van de Bergkerk het avond-

gebed. U bent hartelijk welkom voor de 

vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur 

luidt de klok. 

Afronding digitaal 
koffiedrinken
Het digitaal koffiedrinken was de afgelopen 

periode een mooie gelegenheid om elkaar 

als gemeenteleden na de kerkdienst te ont-

moeten. Ondanks de beperkingen konden 

we zo napraten over de dienst. We spraken 

over hoe de preek en de muziek ons had 

geraakt. Het waren waardevolle gesprekken.

Nu normale kerkgang weer mogelijk is en 

deelname aan het koffiedrinken via het 

beeldscherm afneemt, is besloten om deze 

extra vorm van ontmoeten na de dienst van 

Pasen, op 17 april, af te ronden. 

Mocht de situatie in de toekomst daar 

aanleiding toe geven, dan is deze vorm van 

ontmoeten natuurlijk snel weer opgestart.

Met dank aan eenieder die dit mogelijk 

maakte!

Terugblik informatiebijeen-
komst voor nieuwe leden en 
belangstellenden
Na de dienst van 3 april vond de halfjaarlijk-

se bijeenkomst plaats waarin de predikant 

en enkele leden van de kerkenraad infor-

matie geven over de Bergkerk aan mensen 

die zich oriënteren en op zoek zijn naar 

verbinding met een kerkelijke gemeente. 

Het werd een geanimeerde bijeenkomst 

waarbij 12 volwassenen en 4 kinderen in 

diverse leeftijdscategorieën met elkaar en 

met onze wijkgemeente kennismaakten. 

Bergkerk
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
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Protestantse wijkgemeente

Onder de titel Gastvrijheid publiceerde journalist en schrijver Chris 

Keulemans (Tunis, 1960) in november 2021 een boek over een van de 

belangrijkste dingen in het leven: gastvrijheid.

Voor Keulemans, die zelf in zijn leven dertig keer verhuisde, is 

gastvrijheid even belangrijk als lucht en water. Hij gelooft dat er over de 

hele wereld evenveel gastvrijheid wordt gegeven als ontvangen.

Op deze avond maakt hij ons graag deelgenoot van zijn gedachten 

over een thema dat hoogst actueel is!  Maandagavond 30 mei, met 

Meet&Greet na afloop.

Aanvang 20 uur. Toegang: uw gift.

In samenwerking met de diaconie van de Bergkerk. 

Aanmelding via email: diaconaat@bergkerk.nl 

Gastvrijheid

lezing van Chris Keulemans

1414



Het is mooi dat zoveel mensen de weg naar 

onze gemeente weten te vinden, elk vanuit 

hun eigen vragen en behoeften. We hopen 

dat zij zich thuis mogen gaan voelen in de 

Bergkerk!

Seniorencontactdag op 1 juni
De Taakgroep Ouderen is dankbaar en blij! 

We mogen en kunnen na twee jaar weer de 

seniorencontactbijeenkomst voor oudere 

gemeenteleden van 84 ½ jaar en ouder 

organiseren. Deze bijzondere bijeenkomst, 

waarin we met elkaar het feest van Schrift en 

tafel vieren, vindt plaats op woensdag 1 juni 

2022 in de Bergkerk. Ds. Jan van Baardwijk 

gaat voor in de viering. U bent hartelijk wel-

kom vanaf 10.15 uur. De gehele bijeenkomst, 

inclusief een gezellige lunch, duurt van 11 

uur tot ongeveer 14.30 uur. Desgewenst kun-

nen de deelnemers gebruik maken van onze 

autodienst. Hebt u om welke reden dan ook 

geen persoonlijke uitnodiging ontvangen 

en wilt u graag deelnemen, meldt u dan aan 

bij: Anthony Melissen, secretaris Taakgroep 

Ouderen, tel. 06 53 70 03 35 of via de mail: 

agmelissen@xs4all.nl

 

Tentoonstelling Koos Hiemstra 
doneert aan Oekraïne
In het aprilnummer van Drieluik hebt u kun-

nen lezen over de huidige tentoonstelling 

in de Bergkerk, schilderijen van mw. Koos 

Hiemstra. Het is een ‘verkooptentoonstel-

ling’ en de erfgenamen hebben besloten de 

helft van de opbrengst te doneren aan Actie 

Oekraïne. Misschien een extra reden om een 

aanschaf te overwegen?!

Wij gedenken
Margreth (Margje) Steenbeek - 

Hugenholtz is in de voege ochtend van zon-

dag 27 maart overleden in verzorgingshuis 

Het Seminarie. Margje is 87 jaar geworden, 

ze is een dag voor haar 88ste verjaar-

dag overleden. Maandag 4 april was de 

afscheidsdienst in de Bergkerk, aansluitend 

is ze begraven op begraafplaats Rusthof. In 

de joodse traditie staat Z”l voor zichrono 

livracha, ofwel ‘Moge haar nagedachtenis 

tot zegen zijn’. 

Johannes Christiaan (Hans) Veenhuijzen 

is op maandag 11 april, in de Stille Week 

aan het eind van de middag overleden. Hij 

werd al enkele weken verzorgd in Hospice 

Dome. Hij werd 88 jaar. Hans heeft enorm 

veel betekend voor de gemeente van de 

Bergkerk. Een jarenlange verbondenheid, 

als jeugdouderling, als (assistent) beheer-

der, als tuinier, als vlaggenist, als een van de 

dragende krachten van spel en spul en van 

de kunstexposities ....enz. ....de lijst is lang. 

Voor Hans was het geen verdienste, hij was 

er gewoon. Hoe vaak stond zijn oude Volvo 

niet voor de kerk geparkeerd. Dan wist je; 

Hans is er weer! Hij was betrouwbaar en 

zachtmoedig aanwezig, voor iedereen een 

goed woord. Een aimabel mens. Woensdag 

20 april was de dankdienst voor zijn leven 

in de Bergkerk, aansluitend is hij begraven 

op begraafplaats Onze Lieve Vrouwe van 

Amersfoort. Moge zijn nagedachtenis tot 

vrede strekken voor Nelleke en de (klein)

kinderen.  

Jacqueline van der Plas is op dinsdag 19 

april thuis (Muiderslot 39) overleden. 

Jacqueline was al enkele weken ernstig ziek, 

de ziekte bleek niet meer te stoppen en op 

het laatst ging het snel. Ze is 67 jaar gewor-

den. Heel verdrietig voor haar dochter Anna 

en voor haar familie en vrienden. We zullen 

haar missen in het midden van de gemeente 

waar ze veel mensen kende. Elke zondag en 

woensdagavond was ze in kerk of kapel en 

ze was een van de voorgangers in de avond-

gebeden. Ook was ze een van de vrijwilligers 

bij de verhuur van de kerk. Dinsdag 26 april 

was de uitvaartdienst in de Bergkerk. Moge 

zij rusten in het Licht van de Eeuwige. 

Bereikbaarheid
In de week van 1 t/m 8 mei ben ik afwezig. In 

voorkomende gevallen kunt u via het pas-

toraal meldpunt 06 19 94 51 39 een beroep 

doen op pastorale zorg of een vervangende 

predikant.  

Onderweg
Ik mocht van ons gemeentelid Tom Segaar 

zijn nieuwste dichtbundel ontvangen.

‘Tegenstroom’ zo luidt de titel van deze 

bundel, geschreven vanuit persoonlijke ge-

voelens en waarnemingen. Vanuit de stilte 

en de rust in coronatijd. Uit de bundel het 

laatste gedicht, zeer passend in de Paastijd.

De nieuwe aarde
Wanneer de hemel de aarde ontmoet –

het diepst geheim, ons hoogst tegoed –

zullen wij elkaar beminnen

zoals het was in den beginne,

voorgoed voorbij is elke strijd

van a tot z de haat en nijd

in eindeloze stromen komen

de ontheemden thuis

rechtelozen krijgen recht

armen zien in veelvoud terug

wat hun eeuwen is ontzegd,

er is weer schone lucht voor

mens en dier en plant.

Bevrijd en zonder onderscheid zal

het grote feest opnieuw beginnen.

Met een vriendelijke groet

ds. J. van Baardwijk

De tijd van Pasen Terugblik op de Paasdienst voor jong en oud

Op Eerste Paasdag vierden we de 

opstanding van de Heer in een 

dienst voor jong en oud. De kinde-

ren gaven het scheppingsverhaal 

vorm, waarin ‘de tuin’, de Hof van 

Eden, een grote rol speelt, net als 

in het opstandingsverhaal.

Uiteindelijk was het de Tuinman 

(hier rechts in beeld) die hen na de 

rust van de zevende dag uitno-

digde om op te staan. De betrok-

kenheid en het duidelijke plezier 

van de kinderen sloeg over op alle 

aanwezigen!
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Bij de diensten
Op 8 mei is ds. Wolswinkel onze voorganger. 

Geen onbekende voor ons. 

Op 15 mei gaat ds. van der Zwan voor. Op de 

zondagen vóór de 40-dagentijd lazen we dit 

jaar vaak de Psalm van de zondag. Dit zetten 

we voort tussen Pasen en Pinksteren. Deze 

zondag is dat Psalm 145. ‘Goed is de HEER 

voor alles en allen, Hij ontfermt zich over 

heel zijn schepping’ – woorden om je aan 

vast te houden en naar te leven.

Ds. Borger is op 22 mei de voorganger. 

De cantorij van de Hoeksteen verleent 

medewerking. In de Protestantse Gemeente 

Amersfoort rouleert de zogenaamde Groene 

Bijbel. Deze Bijbel is gelijk aan alle andere 

Bijbels, maar heeft in de kantlijn en elders 

bijdragen opgenomen over duurzaamheid, 

over schepping en rentmeesterschap. Van-

wege de coronaperiode is de Bijbel in het 

afgelopen jaar niet doorgegeven aan een 

volgende gemeente. De estafette met de 

Groene Bijbel is begonnen in de Bergkerk en 

vervolgens overgedragen aan de Hoeksteen. 

Vandaag geeft De Hoeksteen de Bijbel door 

aan De Bron. Volgend jaar is De Bron aan de 

beurt om de Bijbel weer over te dragen aan 

een andere wijkgemeente van de PGA. De 

psalm van die zondag is psalm 67 waarin we 

lezen: ‘De aarde heeft een rijke oogst gege-

ven, God onze God, zegent ons.’ Een mooie 

tekst om te overdenken op deze zondag.

Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. 

We komen met de gemeente van de Em-

maüskerk samen voor een ochtendgebed in 

De Bron. Naast psalm 47 lezen we het slot 

van het evangelie van Lucas (Luc. 24:44-53). 

Om 7:00 u is het dauwtrappen op de fiets; 

zie bericht hieronder.

Zondag 29 mei heet ‘wezenzondag’. De 

Heer is ten hemel gevaren, de belofte van de 

Geest staat nog uit, hoe verder? Maar Jezus 

beloofde om ons niet als wezen achter te 

laten. We vieren zijn maaltijd. In het gebro-

ken brood en in de beker die rondgaat voe-

den we ons met het geloof in Zijn blijvende 

nabijheid. Psalm 31:1-9 zingt daarvan.

Gedoopt: Jelte, Fien, Bente
Op Palmpasen (zondag 3 april jl.) zijn Jelte, 

zoon van Jesper en Willemijn Tijhuis-

Bruning, en Fien en Bente, dochters van 

Auke en Sabine Hiemstra-van Keulen, 

gedoopt. Een veelbetekenende gebeurtenis 

voor deze kinderen, hun ouders en allen die 

getuigen waren.

Als gemeente hebben we opnieuw beloofd 

een plek te zijn waar kinderen in geloof kun-

nen groeien. 

Met de ouders lazen we vooraf ‘Gedicht voor 

ons kind’ van Geert Boogaard. Zie hiernaast 

voor een deel van de tekst. Zij beloofden 

dit te doen. We wensen hen veel vreugde, 

wijsheid, humor, mildheid en vertrouwen in 

hun taak!

Dit mogen we nooit vergeten:

je bent geen bezit.

Wij hebben jóu niet

jij hebt óns

om je te leiden

te beschermen

te bewaren voor angst

om je te zeggen

dat we niet bang zijn

als het onweert

en met je te zingen in de nacht.

Wij zijn toeschouwers

aan de rand van je leven

we mogen je gadeslaan

terwijl je speelt

en naar je lachen

terwijl je verloren bent

in wat je ziet en doet.

We zien je langzaam worden wat je bent

we houden de weg open naar je geluk

 

en trachten te verhinderen

dat je wordt

wat je niet zijn kunt.

Als je naar God vraagt

vertellen we van Jezus

als je naar de dood vraagt

vertellen we van het leven

vraag je waar je vandaan komt

dan zullen wij zeggen:

uit de wereld der liefde.

...

Je moet ons niet worden.

Je moet jezelf worden.

Je moet worden waarheen je wijst:

je eigen wonder.

In memoriam
Johanna Maria Kerkhoven – Willemse 

(1930 – 2022)

Een lang en gelukkig leven, zo staat op haar 

rouwkaart. Op 3 maart vierde ze samen met 

haar man Jan hun 68-jarig huwelijk. Met 

verkerings- en verlovingstijd erbij waren ze 

74 jaar samen. Letterlijk tot voor kort hand 

in hand wandelend, figuurlijk in dankbaar-

heid om nog samen te zijn. Op 5 april kwam 

het moment dat ze moesten loslaten. 

Annie was kind in oorlogstijd, in de honger-

winter. Ze droeg haar leven lang herinne-

ringen en indrukken hieruit mee. Ze leerde 

Jan kennen op de Kweekschool en werkte 

hard in en voor een groot gezin naast het 

schoolwerk. Er zijn veel mooie herinnerin-

gen, naast ook moeilijke, te vertellen.

Ze was zorgvuldig en trouw in het meeleven 

met anderen. ‘Een kaartje is toch wel het 

minste wat je kan doen?’ Op zondag 3 april 

was ze online bij haar laatste kerkdienst. Het 

ging over onze pelgrimsreis. Daar genoot ze 

van. Ze liepen jarenlang mee met het pel-

grimstochtje van de kerk. Ze geloofde vast 

dat onze weg geen eindeloze dwaaltocht 

of doodlopende weg is, maar een met een 

bestemming, de dood voorbij. We worden 

Thuis verwacht. Dat vertrouwen klonk in de 

dankdienst op 12 april. Aansluitend vond 

haar begrafenis plaats op Rusthof.

We bidden Jan, hun kinderen en (achter)

kleinkinderen troost en kracht toe om hun 

weg verder te gaan. (ds. Rein van der Zwan)

Lunch met presentatie 
nascholing – welkom op 
zondag 29 mei
In het vroege voorjaar volgde ik een korte 

cursus over de nieuwe Bijbelvertaling, de 

NBV21. Wat is er gewijzigd t.o.v. de vorige 

vertaling uit 2004? Welke keuzen liggen 

daaraan ten grondslag. Welke criteria zijn 

er om trouw te blijven aan de originele tekst 

(en welke is dat eigenlijk?) en tegelijk een 

goed leesbare Nederlandse tekst te bieden?

Als opdracht moesten de deelnemers van 

een zelf te kiezen Bijbelgedeelte twee 

vertalingen maken: de een zo dicht mogelijk 

bij de tekst in de grondtaal, de ander in 

gangbaar Nederlands. Ook moest worden 

aangegeven wat je hiermee gaat doen in de 

kerkelijke gemeente: preek, artikel, blog, 

kring, enz.?

Ik koos voor Psalm 42-43 en ben vervolgens 

nagegaan wat er met de tekst van deze 

Psalm gebeurt in hedendaagse bewerkin-

gen. Mijn bevindingen deel ik graag om 

vervolgens daarover met u/jullie in gesprek 

te gaan. Welkom op zondag 29 mei na de 

koffie/thee, bij een eenvoudige lunch in De 

Bron.

ds. Rein van der Zwan
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Terugblik

Op Paasmorgen vertelde ds. Borger iets 

over het zogenaamde Welsh–raam in 

Birmingham, Alabama (VS). Er werd 

na de dienst nog veel over nagepraat 

en sommigen voelden zich geraakt 

door het verhaal. Als u meer over dit 

bijzondere raam wilt lezen dan kunt u 

via de website Artway.eu zoeken naar 

de kunstenaar John Petts en dan vindt 

u het hele verhaal over dit prachtige 

raam.

Passiebijeenkomst

Twee jaar lang kon de passiebijeenkomst 

niet gehouden worden. Dit werd zeer ge-

mist. Hoe goed was het om op 6 april weer 

samen te kunnen komen. Elly Boon en Hen-

nie Wulfers verzorgden weer een prachtig 

programma. 

Dit keer over de werken van barmhartigheid 

en hoe Jezus zelf in zijn passie zich hierin 

laat kennen. 

Liederen en muziek door Eddy Vliem (piano) 

en Jara Vliem (viool) maakten er een mooi 

geheel van. Met koffie of thee, een brood-

maaltijd met verse soep en vooral onder-

linge ontmoeting, kunnen we dankbaar 

terugzien op deze middag.

Paasontbijt

Paasontbijt na drie jaar weer prachtig begin 

van de dag

Hoe mooi was het om op Paasmorgen al 

bijtijds samen te komen voor het ontbijt.

We begroetten deze feestdag en elkaar. 

Sommigen hadden elkaar door de corona-

crisis al heel lang niet gezien.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 26 mei

Om 7.00 uur precies vertrekken we bij de Bron. U/je hoeft je niet van te voren op te geven. Er 

is een mooie route van bijna 25 km. uitgezet. We trappen langs de Eem, langs weilanden en 

door de Soesterduinen. Ongeveer halverwege houden we een pauze om ons zelf meegeno-

men ontbijt te nuttigen. Wij zorgen voor koffie en thee. We zijn op tijd terug bij de Bron voor 

de dienst die om 10.00 uur begint.

Bij twijfelachtig weer kunt u/je vanaf 6.30 uur bellen. Annelies van Beek 06 - 82313242 of Gert 

van Bommel 06 - 49836097

Foto: Gert van Bommel
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Bij de diensten
Wat geniet ik er weer van om samen te 

komen in de kerk, met ouderen en jongeren. 

Wat een feest om na twee jaar weer uitbun-

dig het Paasfeest te mogen vieren in een 

uitpuilende Brug, met daaraan voorafgaand 

een paasontbijt (zie foto’s). Wat fijn dat ook 

in coronatijd mensen (veelal nieuwkomers 

in de stad Amersfoort) zich hebben aange-

sloten bij de kerk. Na een lange periode van 

ontbering en afzien is dit alles balsem voor 

de ziel en een bemoediging om weer vooruit 

te kijken. 

De maand mei is de maand van de lente. 

Het is de maand van Maria. Het is ook 

de maand waarin we vanuit Pasen toele-

ven naar Pinksteren. De Heer is waarlijk 

opgestaan, en als de Levende zendt Hij 

de heilige Geest. Langzaam verschuift de 

aandacht in deze periode van beelden van 

de opstanding naar de verwachting van de 

heilige Geest. Dat weerspiegelt zich ook in 

de lezingen. Vanaf advent heb ik in de dien-

sten waarin ik voorging steeds uit Johannes 

laten lezen en dat sluiten we in deze periode 

af door te luisteren naar wat Jezus zegt in 

de hoofdstukken 14-16 van dit evangelie. 

Daarin spreekt Hij over zijn aanwezigheid 

na zijn opstanding, en ook over de komst 

van de heilige Geest, de ‘pleitbezorger’. 

In deze periode valt ook de hemelvaart (26 

mei). Het is een feest dat vanouds in de 

schaduw staat van Pasen en Pinksteren, 

maar het is niet voor niets dat de kerk het 

viert. In termen van het Johannesevangelie: 

Jezus keert terug tot de Vader en treedt in 

de heerlijkheid van God. Vandaar vervult Hij 

de tijd en de ruimte met zijn aanwezigheid. 

Juist hemelvaart onderstreept dat Hij de 

Heer is van de kosmos en de Heer van de ge-

schiedenis. Dat is een troostvol perspectief, 

vooral als we zien hoe heren en meesters in 

de geschiedenis tekeergaan. De periode van 

de 50 dagen loopt uit op het Pinksterfeest, 

feest van de Geest die werkt in de diepte van 

het menselijk hart en tot de einden van de 

aarde. 

On Track
Evenals vorige jaren is er ook dit jaar weer 

een basiscatechese geweest voor kinderen 

van groep 7 en 8 van de basisschool. Samen 

met Robert Jan van den Hoorn heb ik deze 

catechese mogen geven aan een groep van 

9 kinderen. De catechese richt zich er vooral 

op de kinderen meer vertrouwd met de 

Bijbel te maken: wat is het voor een boek, 

hoe vind je je weg erin, wat is de rode draad, 

enzovoort. Dit jaar zijn we bezig geweest 

met het Oude Testament. Dat begint met de 

grote hoofdstukken over de schepping van 

hemel en aarde tot de torenbouw van Babel. 

Dan begint de geschiedenis van één volk, 

Israël. Met dit volk zijn we opgetrokken, van 

de tijd van de aartsvaders, naar Egypte, en 

van de bevrijding uit Egypte, de tocht door 

de woestijn tot het beloofde land. Daar 

kwamen we koningen (eerst nog rechters), 

priesters (de tempel!) en profeten tegen. 

We luisterden ook naar de grote liedzanger 

David. In een laatste les zijn we met een 

parcours door de hele kerk gegaan, van de 

tijd van Abraham tot de Ballingschap en de 

terugkeer uit de ballingschap. Wat fijn om 

zo met de kinderen op te trekken, en wat 

deden ze steeds enthousiast mee. Volgend 

seizoen gaan we weer verder en dan is het 

Nieuwe Testament weer aan de beurt. 

Arjan Plaisier

Huwelijksjubileum
Op 16 mei 2022 hopen de heer A.E. Blom en 

mevrouw G. Blom-Hartgerink, Punten-

burgerlaan 81C, 3812 CC Amersfoort 60 jaar 

getrouwd te zijn. We wensen dit bruidspaar 

een vreugdevolle dag en Gods zegen en 

nabijheid op hun verdere levenspad.

In memoriam Gerlach Cornelis 
Johannes Doude van Troostwijk
Op 23 maart 2022 kwam er een eind aan 

het lange leven van onze broeder. Hij was 

geboren op 18 december 1929 in Amster-

dam. Dat betekent dat hij bewust de tweede 

wereldoorlog meemaakte en ook op voedsel 

uit moest, toen zijn vader ziek was. Zijn 

passie was de techniek. Hij werkte lang 

bij Bronswerk in Amersfoort. Zijn vrouw 

werkte in hert kinderziekenhuis in Utrecht, 

ze trouwden in 1960, de broer van Gerlach 

die dominee was zegende het huwelijk in. 

Vier kinderen werden aan hen gegeven: Lili, 

Gerlach, Fanny en Hans Herman. Samen 

met hen, hun partners en de kleinkinderen 

namen we op 31 maart afscheid van Gerlach 

Doude van Troostwijk, in een dienst in de 

Lichtzaal op Rusthof. Daar stond Ezechiël 

37 (het dal van de dorre doodsbeenderen) 

centraal. Gerlach vond dat we geconfron-

teerd moesten worden met de dood, maar 

ook dat we moeten weten dat er na de 

dood toekomst is. We zongen zijn geliefde 

liederen en hebben hem daarna op Rusthof 

begraven. Moge de Here God zijn vrouw 

Fanny, zijn kinderen en kleinkinderen troos-

ten en zegenen.

Ds. Wim van der Hoeven
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Kledingruilbeurs

In Mattheüs 25, vers 35 en 36 staat 

geschreven:

"want ik had honger en jullie gaven mij 

te eten, ik had dorst en jullie gaven mij 

te drinken. Ik was een vreemdeling, en 

jullie namen mij op, ik was naakt en 

jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe."

Een van deze zeven werken van 

barmhartigheid die in Mattheüs is 

beschreven, is ‘de naakten kleden’. In De 

Brug is dit liefdeswerk vormgegeven door 

het organiseren van een kledingruilbeurs op 

9 april. Met als achtergrond dat in westerse 

landen een kledingstuk gemiddeld maar 7 

x wordt gedragen. Dat kan anders, vonden 

wij. Hoe mooi is het dat kleding een tweede 

leven krijgt en dat we duurzamer omgaan 

met kleding. Daarom is de "Ruil je kleding 

beurs" georganiseerd voor leden en belang-

stellenden van de Brug, Chinese gemeente 

en de Wijkherberg.

Het was een gezellige ochtend, met 

thee en koffie met zelfgebakken lekkers 

erbij. Er werden mooie kledingstuk-

ken ingeleverd voor alle leeftijden en 

er werd druk gepast en geruild. Veel 

bezoekers gingen blij met een "nieuwe" 

aanwinst naar huis. De opbrengst van 

deze ochtend is ten goede gekomen aan 

het Hospice in Centraal Azië, het PGA-

project, en wat over is, is meegegeven 

aan Sam's kledingactie. 

Mieke, Dorien en Annelies
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De Hoeksteen
kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 

coördinator beheer: S. Woldendorp, tel. 06 24340984 

predikant tijdens verlof van ds. Marieke den Braber:

Interim-predikant ds. H.C. (Henk) Dikker Hupkes

Tel. 06-46392964; e-mail: interim@hoeksteenamersfoort.nl

(vooral werkzaam op dinsdag en donderdag)

scriba: scriba@hoeksteenamersfoort.nl 

penningmeester: H. van de Kamp, Binckesstraat 118, 3814 TW 

bankrekening: NL18 ABNA 0553 2171 35 
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Uit de kerkenraad
Beroep voor Ds. Marieke den Braber

Voor ons een triest bericht maar voor de 

Protestantse gemeente Barneveld een aan-

winst: midden in haar zwangerschapsverlof 

heeft onze predikant Marieke een beroep 

gekregen van die gemeente en dat heeft ze 

aanvaard. 

In augustus, ruim een maand nadat ze weer 

terug is van haar zwangerschapsverlof, 

nemen we afscheid van haar. We wensen 

Marieke een gezegende, vervullende en op-

bouwende tijd toe op haar nieuwe werkplek. 

Ondertussen zullen wij met z’n allen het tra-

ject om een nieuwe predikant te beroepen 

weer in moeten gaan. Dat vergt wijsheid, 

inzicht en slagvaardigheid van de kerken-

raad, van de beroepingscommissie en van 

de hele gemeente: uw input is van wezenlijk 

belang. Op de kerkenraadsvergadering van 

31 maart – toen was Marieke al met verlof – 

leek er nog niets aan de hand. 

Toekomstvisie PGA
Het was er een met veel bestuurlijke zaken. 

We hebben de voorgestelde ‘Toekomstvisie 

2030’ van de Protestantse gemeente Amers-

foort (PGA) becommentarieerd. Die visie 

stelt een reactie voor op de veranderende rol 

van de kerk in de samenleving. De wereld 

wordt steeds digitaler en daar moeten wij 

in meegaan, maar fysieke vierplekken, waar 

we elkaar en samen God ontmoeten, blijven 

van wezenlijk belang. Een ‘digitale gemeen-

schap’ kan niet. De PGA wil ook meer 

inzetten op ‘stedelijke portefeuilles’, zodat 

we op meer gebieden gaan samenwerken. 

Bij de diaconie werkt dit al goed en ook de 

stadsdominee is een aanwinst. Nu denkt 

men onder andere ook aan het jeugdwerk 

en het werk onder ouderen. Ook hier zijn 

interessante mogelijkheden op het gebied 

van gezamenlijke activiteiten. 

Verklaring Omtrent Gedrag
Vanuit de PGA is de opdracht gekomen om 

voor zekere groepen vrijwilligers binnen de 

kerk een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 

aan te vragen. Voor onze kerk zijn dat de 

kerkenraad, de mensen die met kinderen 

en jeugd werken en degenen die toegang 

hebben tot de kerkelijke bankrekeningen. 

Tegenwoordig moet een VOG om de vier 

jaar worden vernieuwd. Gelukkig kost 

het de vrijwilligers geld noch moeite: het 

wordt voor je gedaan. We beginnen met de 

mensen die nieuw aangesteld worden in 

deze functies. 

Licenties en copyrights
Verder hebben we geworsteld met het 

probleem van copyright en rechten. Onze 

licentie om liederen uit het Liedboek te 

tonen op presentaties tijdens kerkdiensten 

– dan hoeven we immers minder boeken 

te kopen – strekt niet tot het uitzenden van 

de diensten op een publiek kanaal zoals 

Vimeo of YouTube. Op dit moment is er 

een coulanceregeling van kracht maar die 

verloopt binnenkort. Veel kerken kampen 

natuurlijk met dit probleem en we hopen op 

een gezamenlijke oplossing.

't Pelgrimstochtje ging deze keer naar 

vooral het duingebied van Noord-

Holland boven het Noordzeekanaal. 

vertrokken om 07.15 u naar Bergen waar 

we na aankomst een openingsdienst 

hielden in een lokale dorpskerk. Na met 

koffie en gebak verzadigd te zijn begon 
de tocht. Het had gesneeuwd en veel 

sneeuw bleef de hele dag liggen.

Af en toe scheen ook de zon. In 

Egmond gebruikten wij de lunch op de 

fundamenten van het kasteel van de 

graaf van Egmond. Tegen het eind van de 

middag kwamen wij aan bij het klooster 

Onze Lieve Vrouw ter Nood waar een deel 

van ons de nacht zou doorbrengen. Een 

ander deel van de groep werd 's avonds 

naar de plaatselijke Stayokay gebracht 

omdat in het klooster ook Oekraïense 

vluchtelingen waren ondergebracht. 

Op de gangen waren overal tweetalige 

opschriften aangebracht: in het Oekraïens 
en in het Nederlands. Het klooster biedt ook 

onderdak aan Nederlandse en buitenlandse 

Verslag 25ste editie van 't Pelgrimstochtje (1 en 2 april )

R.K. priesterstudenten. Een van hen, 

Richard, een vijftiger met een late 
roeping, vertelde ons 's avonds over zijn 

drijfveren.

De volgende ochtend, na het ontbijt en 

de traditionele groepsfoto, ging onze 

tocht weer verder door voornamelijk 

duingebied. Het lopen door zand en 

smeltende sneeuw was best een grote 

belasting. Twee kilometer voordat we 

bij de bus waren voor de terugreis naar 

Amersfoort kregen twee deelnemers, 

bij een zweefvliegterrein, last van 

een blessure. En zoals zo vaak tijdens 

eerdere Pelgrimstochtjes is dan de hulp 

nabij. Een lid van de zweefvliegclub 

bracht hen via het zweefvliegterrein 

in een golfkarretje, en daarna in zijn 
eigen auto naar het eindpunt. Na een 

voorspoedige busreis en voor de meesten 

een overvloedige Chinese maaltijd in 

De Hoeksteen gingen wij uiteen. De 

volgende dag, zondag 3 april, werd in De 

Bron tijdens de dienst aandacht besteed 

aan 't Pelgrimstochtje.

Cor de Vette, Pelgrimganger 

en een van de geblesseerden

2020



.nl

aat 118, 3814 TW 

Een eenvoudige doch voedzame maaltijd - Groene Estafette

Woestijnsoep, bergsoep, bietensoep, 

zonder vlees, met wat brood en water, 

kortom een eenvoudige doch voed-

zame maaltijd deelden gemeenteleden 

uit de Hoeksteen elke woensdag in de 

40-dagentijd. Steeds in wisselende 

samenstelling waren we in kleine 

groepjes te gast op verschillende adres-

sen.  Een goede manier om te delen 

niet alleen van ons voedsel, maar ook 

van wat ons bezighield en ook hoe wel 

elk toeleefden naar Pasen. Waardevol 

om zo samen te kunnen komen na alle 

beperkingen van de afgelopen jaren. Wat 

we bespaarden door eenvoudig te eten ging 

in het vastenpotje, bestemd voor Oekraïne 

via Kerk in Actie. Dat bracht ruim 250 euro 

op. 

Zo proberen we als Groene Werkgroep elk 

kwartaal iets te organiseren in het kader van 

de Groene Bijbel estafette, rondom geloof, 

ontmoeting, zorg voor de schepping en onze 

manier van leven. De “groene estafette” be-

gon alweer een tijd terug, toen we de Groe-

ne Bijbel als Hoeksteen ontvingen vanuit de 

Bergkerk. Dit seizoen nam ook de cantorij 

dat estafettestokje weer op. Alle vespers 

staan in het teken van de schepping. Op 

22 mei is de cantorij in de ochtendviering 

in de Bron. Dan hopen we de Groene 

Bijbel door te geven met een verslag van 

afgelopen jaren. Maar daarmee houdt 

wat ons betreft die groene estafette niet 

op. Dus, wil je meedoen, heb je ideeën? 

Welkom!

Groene Werkgroep Hoeksteen (Anita de 

Vries, Coby Wolswinkel, Johan te Grotenhuis, 

Corita Johannes)

Palmpasenstokken uit de buurt
 Gelukkig waren er ook wezenlijke dingen. 

We hebben ingestemd met het verzoek 

vanuit onze naburige katholieke basisschool 

Talentum dat kinderen van die school op de 

vrijdag voor Palmpasen met hun palmpa-

senstokken een rondgang zouden maken in 

onze kerk. Misschien hebt u hun palm-

pasenstokken wel in onze hal zien staan 

nadien. De bezoekers aan onze huiskamer 

hebben ook genoten. We zijn blij met dit 

oecumenisch contact en zien wel waar het 

toe leidt. 

Gemeenteavond 14 mei
Verder zien we uit naar de vrijwilligers-/

gemeenteavond die gepland staat voor 14 

mei en hopen dat zo veel mogelijk leden van 

de gemeente zullen komen. In de kerkdien-

sten gaan we terug naar de liturgie van vóór 

de coronaperiode, dus weer met een com-

plete Kyrië en Gloria en met meer zingen.

Ineke van Oosten, scriba

In memoriam Sjoukje Zuidema
In de vroege ochtend van zondag 13 maart 

2022 overleed op 91-jarige leeftijd mevr. 

Sjoukje Zuidema-Hoppe. Zij werd geboren 

op 31 oktober 1930 in Noorddijk vlakbij de 

stad Groningen. Met haar man Jaap vestigde 

zij zich begin jaren ’50 in Amersfoort, waar 

zij zes kinderen kregen. De laatste jaren 

woonde zij in verpleeghuis De Lichtenberg. 

Sjoukje en haar man Jaap zijn in vroeger 

jaren actief geweest in de Open Hof, een 

voorloper van De Bron. Na het overlijden 

van Jaap in 1999 is vanuit de Hoeksteen 

het contact altijd gebleven. Op maandag 

21 maart vond de afscheidsdienst plaats in 

de Torenzaal van Rusthof – een bijzondere 

dienst, waarin naast ds. Henk Dikker Hupkes 

ook voorging Sjoukjes dochter Gerdine 

Willemsen-Zuidema, die als predikant 

werkzaam is in Zweden. Dochter Danella 

schetste haar levensloop en vertelde wat 

zij voor de kinderen en kleinkinderen bete-

kendE. Psalm 139 werd gelezen. Schoonzoon 

Gerard Willemsen speelde op een Indiaanse 

fluit en bij de aansluitende teraardebestel-

ling speelde dochter Danella op saxofoon. 

Na het Onze Vader vertrouwden wij haar toe 

aan de Eeuwige, bij wie de bron van leven is 

en de gedachtenis der namen.

Ds. Henk Dikker Hupkes

Vakantiemogelijkheden 
voor ouderen
Nu de corona-perikelen ons minder bezig 

houden, groeit soms ook het verlangen 

weer naar een weekje vakantie. Niet alleen 

bij jongeren. Maar net zo goed bij ouderen. 

Het Vakantiebureau, verbonden aan de 

Protestantse Kerk, organiseert al vele jaren 

“Vakanties met aandacht”. Voor senioren,  

voor mensen met lichte zorg of met veel 

zorg. Daarnaast zijn er ook weken voor man-

telzorgers met een thuiswonende partner 

met dementie.  Dit seizoen zijn er vakantie-

weken in Vakantiehotel IJsselvliedt (Wezep), 

Vakantiehotel Dennenheul (Ermelo), en 

Vakantiehotel Nieuw Hydepark (Doorn).  

Verder wordt een Vaarvakantie met de Prins 

Willem-Alexander aangeboden. In de hal 

van de Hoeksteen vindt u enkele folders 

met toelichting. Misschien interessant voor 

uzelf, of voor familie en vrienden. Voor meer 

informatie kunt altijd bellen met het Vakan-

tiebureau in Doorn (0343 745890). Wij zijn 

zelf als vrijwilligers al jaren betrokken bij 

deze vakantieweken. We delen graag onze 

ervaringen met u! En ook wanneer u als vrij-

williger mee wilt doen, van harte welkom.

Coby en Jan Wolswinkel (06 46855620)
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Bij de diensten
Op zondag 8 mei ga ik (ds. Berend Borger) 

voor. Het is de laatste gewone dienst waarin 

ik als predikant van de Emmaüskerk voorga. 

De lezingen deze zondag zijn Numeri 27: 

12-23 en Johannes 10: 22 – 30. 

Op 15 mei is ds. Wolswinkel de voorganger, 

die al vaker bij ons te gast is geweest.

Op 22 mei lezen we een gedeelte uit de 

lange afscheidsrede van Jezus zoals die door 

Johannes in zijn evangelie wordt weergege-

ven (Johannes 14-16). Een prachtige bemoe-

diging en aansporing: ‘Ik laat jullie vrede 

na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld 

die niet geven kan. Maak je niet ongerust 

en verlies de moed niet.’ (Joh. 14:27). Wat 

doen die woorden vandaag met ons? Waar 

denken wij dan aan?

Op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) 

komen we sinds een aantal jaren samen 

met de gemeente van De Bron; dit keer 

in De Bron. Een morgengebed op deze 

dag, waarop de kerk viert dat Jezus’ werk 

bekroond wordt. We lezen het slot van het 

Lucas-evangelie. Opvallend is dat dit evan-

gelie begint en eindigt in de tempel (Lucas 

24:44-53). Voorafgaand aan de dienst is er 

dauwtrappen op de fiets. Vertrek vanaf De 

Bron, 7:00 u. Nadere informatie volgt via de 

nieuwsbrief en website.

Zo vader, zo dochter was een Tv-programma 

van lang geleden. Maar op zondag 29 mei 

doet zich dit voor in de Emmaüskerk: dan is 

de voorganger mw. Ruth Penning - Wolswin-

kel, inderdaad de dochter van. 

Gezegende diensten gewenst. (B.B.)

In memoriam
Op 25 maart is Teunie Knipmeijer-Schinkel 

overleden op de leeftijd van 89 jaar, toch 

nog onverwacht na een periode van afne-

mende gezondheid.

Teunie werd geboren in 1932. Al vroeg moest 

zij haar vader missen. Moeder Schinkel deed 

haar best om voor haar gezin alles op orde te 

hebben, niet eenvoudig in de crisistijd en de 

oorlogsjaren. Teunie ontmoette haar 

Willem en samen kregen ze vier kinderen. 

Teunie en Willem waren naast hun dagelijks 

werk actieve gemeenteleden in de Emmaüs-

kerk. Teunie deed onder meer mee bij de 

jeugdclubs, zong in de cantorij en was twaalf 

jaar ouderling. Tot op het laatst was ze actief 

bij de ouderensoos. De rommelmarkten, de 

Romba’s, waren een begrip mede dankzij 

hen.

Het was vanzelfsprekend dat we voor het 

afscheid samenkwamen in deze kerk. Teunie 

had de schriftlezing en de liederen voor 

deze kerkdienst zelf gekozen. Efeziërs 6:17 

als onderdeel van onze ‘wapenrusting’ stond 

centraal.  

Wij namen afscheid van Teunie met al haar 

oprechtheid, opgewektheid en trouw. Zij 

kon genieten van wat en wie er was op het 

moment. We denken in het bijzonder nu 

aan haar kinderen, klein- en achterkleinkin-

deren, zus Anneke en de gemeente van het 

Soesterkwartier.

We hebben veel met en van Teunie genoten 

en gaan verder met het lef en de levensdurf.

ds. Huub Smeets, Spui,

oud-predikant in het Soesterkwartier.

Emmaüskerk
kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 

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

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

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

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

ds. W. Verschoor, wimverschoor@kpnmail.nl

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

scriba.emmauskerkamersfoort@gmail.com

penningmeester: B. Boomsma, bouke@boukeboomsma.nl

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

Emmaüskerk Protestantse Gemeente

internet: www.emmauskerk-amersfoort.nl
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Terugkijken op weg te gaan

Wat een prachtige vespers en vieringen 

hebben we met elkaar beleefd in de 

Stille Week. Verstilde avondgebeden, 

met een paar vaste gezangen, mooie 

overdenkingen aan de hand van lezin-

gen uit het Johannes-evangelie. Geen 

gemakkelijke lezingen, maar wel stof 

om over na te denken. 

We eindigden de Stille Week buiten. 

Met brandende kaarsjes in de hand 

brachten we symbolisch het licht in het 

duister van de nacht, zingend over Gods 

genade die bij ons blijft als een licht in 

het duister.

De Stille Week is de laatste week van de 

40-dagen voor Pasen. We zijn alweer op 

weg naar de 40e dag na Pasen, Hemel-

vaart en naar de 50e dag, Pinksteren. 

Dat de Opstanding van Christus ons ook 

daarin tot inspiratie mag dienen.
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De Emmaüskerk bloeit 

Er is alle reden om een beetje besmuikt 

te lachen, als je deze titel lees.

”De Emmaüskerk bloeit? Kom kom, dat 

lijkt wat overdreven. Is het tegendeel 

niet het geval?”.

Met alle problemen die we hadden, 

hebben, en nog zullen hebben, zou je 

inderdaad zo kunnen denken. Maar 

dan kijk je niet goed. Want er bloeit 

van alles. Toegegeven het is klein, maar 

daarom niet minder mooi en wonder-

lijk.

Donderdagavond nog. Na een mooie 

vesperdienst geleid door Henk Homma 

blijven we zitten om te gaan kijken naar 

de Passion, op het grote scherm (ook zo 

iets wonderlijks, dat dat technisch alle-

maal kan in ons kerkje). Zo tussen 20.00 

en 20.15 is er even niets. Een handvol 

mensen is blijven hangen. We kijken 

elkaar vertwijfeld aan. Zijn we maar met 

zo weinig? Maar dan, binnen 15 minuten 

zitten we opeens met 25 man. Kinderen 

en ouderen en van alles daar tussenin. 

Mensen van onze eigen gemeente en 

mensen van …ja waar komen die men-

sen eigenlijk opeens vandaan?

En dan, met gedimde lichten, samen 

kijken naar wat zich op het scherm voltrekt. 

En de boodschap ontvangen waarmee 

presentator Ruud de Wild in zijn eigen 

woorden het paasverhaal samenvat: het 

komt goed (uitroepteken).

Een paar weken geleden hadden we dit 

nog niet kunnen denken. Maar Edwin 

kreeg een inval. En zo geschiedde, het 

bloeide donderdagavond!

Koert Jansen

Paasontbijt en paasdienst 

Na drie jaar eindelijk weer ons paas-

ontbijt. Ruim veertig gemeenteleden 

kwamen om 9 uur bij elkaar in de mid-

denzaal en genoten van een uitgebreid 

ontbijt. Goed voor het gemeenschapsge-

voel, het was vrolijk, gezellig, lekker, het was 

goed!

Daarna een feestelijke paasdienst met de 

kinderen en hun leiding, Martin Binnen-

dijk en Lex Peereboom op de trompet, 

die samen met organist Tom Bartelds de 

samenzang begeleidden. Het was feest!
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Fonteinkerk
kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 

koster: Fahmi Icho, tel. 06-42028436, 

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

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

wimverschoor@kpnmail.nl (tel. spreekuur 

maandag, dinsdag en vrijdag 8.00-9.00 uur) 

scriba: scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl 

wijkdiaconie: NL08RABO0373710259

internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

wijkkas: NL59INGB0003814259

Protestantse wijkgemeente

Bij de vieringen
Zo 8 mei: dienst van Schrift en Tafel. Deze 

vierde zondag in de Paastijd heet: “Jubilate”, 

naar de woorden uit Psalm 66: “Juich voor 

God, gij ganse aarde.” Op het schilderij van 

Harbert Booij zien we een Surinaams tafe-

reel: dansende mensen in Paramaribo op de 

vroege morgen van Pasen.

Zo 15 mei: het is zondag “Cantate”, naar het 

begin van Psalm 98: “Zingt voor de Heer 

een nieuw lied.” In deze psalm klappen 

de rivieren in hun handen: beeld van een 

uitbundige schepping die haar Schepper 

bejubelt. Op het schilderij van Harbert Booij 

zien we een rivier met stuwen erin: de mens 

onderwerpt de natuur, waarbij de natuur 

altijd het onderspit delft.

Zo 22 mei: het is zondag “Rogate”, een naam 

die verwijst naar de biddagen die vroeger in 

de tijd na Pasen werden gehouden. Ons ge-

meentelid ds. Mathilde Knol is de voorgan-

ger. Op deze zondag klonk vaak Jesaja 48:20, 

“Verkondig het met gejubel: de Heer heeft 

zijn knecht Jakob verlost!” Op het schilderij 

zien we de synagoge van Amersfoort; het 

volk Israël bestaat nog steeds, óók in onze 

stad.

Zo 26 mei: we vieren Hemelvaartsdag. 

Onze kerk is al jaren op deze dag gesloten, 

maar we kunnen voor een viering terecht in 

diverse kerken in Amersfoort.

Zo 29 mei: het is “Exaudi”, naar de woorden 

uit Psalm 27: “Hoor, Heer, hoe ik roep.” Deze 

zondag wordt ook wel de “Weeskinderen-

zondag” genoemd, naar de belofte van Jezus 

dat Hij ons niet als wezen zal achterlaten 

(Joh. 14:18). Op het schilderij van Harbert 

Booij zien we de IC-afdeling van een zieken-

huis, een verwijzing naar Psalm 27:5, “Hij 

laat mij schuilen onder zijn dak op de dag 

van het kwaad…” 

Uit de kerkenraad
We hebben in de kerkenraad van april de 

jaarrekening 2021 besproken. We hebben 

het tekort, dat ontstaan is door corona, we-

ten te beperken tot ruim € 3.000. De Vaste 

Vrijwillige Bijdrage en de huurinkomsten 

waren hoger dan geraamd. Dat laatste is te 

danken aan Els Kaars en alle gastvrouwen en 

-heren van Huis van Zuid. Gelukkig kunnen 

we het tekort nog opvangen vanuit onze 

reserve. 

Ook hebben we gesproken over het preek-

rooster dat sinds jaar en dag met verve 

wordt het verzorgd door Leo Koffeman. 

Meer dan een jaar van tevoren nodigt hij 

predikanten uit om voor te gaan. Daarbij 

probeert hij wensen van gemeenteleden en 

kerkenraad zo goed mogelijk te vervullen. 

Goed om dit met elkaar te delen.

Elk jaar maakt Wim Verschoor een verslag 

over het afgelopen jaar en kijkt hij vooruit. 
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Muziek&Ontmoeting 

Benefietconcert voor Oekraïne op 22 mei – Wees welkom

Op zondag 22 mei zamelen we via een 

benefietconcert geld in voor lokale 

ondersteuning van Oekraïense vluch-

telingen. Op het programma staan Jan 

Marten de Vries – zang, piano en diverse 

instrumenten en Elianne Ardts – cello 

en zang. Samen spelen zij het program-

ma met de titel: ‘Systeem loopt vast: een 

manier om verder te kunnen gaan…’

Jan Marten is pianist, componist, tekst-

schrijver en kerkmusicus. Hij studeerde 

in 2017 als master af bij jazzpianist Bert 

van den Brink. Voor zijn lied Durrek uit 

Urrek (het verhaal van zijn overgrootva-

der) kreeg hij een prijs op het Amster-

dams Kleinkunstfestival 2004 voor de 

beste smartlap. Met zijn passiestuk 

Kreuzweg -speelt hij elk jaar voor Pasen 

op verschillende plaatsen in Nederland 

en België. Van zijn liederen zijn er meer 

dan honderd uitgegeven. Hij stelde twee 

liedbundels samen: En alle angst voorbij - 

liederen om vrede en Voor een zoeker als de 

mens, een Nederlandstalig interreligieus 

liedboek.

Elianne is celliste. Zij studeerde in 2018 af bij 

Viola de Hoog als master barokcello. Daarna 

studeerde zij bij de Abbaye aux Sames in 

Saintes (Frankrijk), waar ze werkte met de 

dirigenten Hervé Niquet en Philippe Her-

reweghe. Ze speelt momenteel in diverse 

kleine en grotere bezettingen.

Een keerpunt in de wereldgeschiedenis: 

oorlog is terug in Europa. Deze tijd vraagt 

veel van ons. Ook als we zelf niet moeten 

vluchten: wat staat ons te wachten? Is er 

nog voldoende voedsel, genoeg warmte? 

Het water staat ons sowieso binnenkort 

aan de lippen. Wat moeten we doen? 

Met liederen en gedichten van Jan Mar-

ten een enkel lied van Jaques Brel en mu-

ziek van de in Kiev geboren componist 

Reinhold Glière (1875-1956). Liederen 

over vluchten, oorlog, donkerte en koude 

én het antwoord daarop: muziek maken, 

verhalen vertellen. Daar win je de wereld 

niet mee, maar het helpt misschien 

om een gevoel van rust te brengen, een 

stukje vrede op de vierkante meter, voor 

even maar. Een begin, geen eind.

Volgende concerten:

26 juni 2022: Blazersensemble Septime
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De kerkenraad is blij met hoe het afgelopen 

jaar is verlopen, ondanks de moeilijke coro-

naperiode. Wim geniet steeds meer van het 

voorgaan in onze wijkgemeente. Het verslag 

is openbaar en op te vragen bij scriba of 

covoorzitter.

Verder hebben we stilgestaan bij Fonteinkerk 

Vitaal 2025 en Toekomstvisie PGA 2030:

• Fonteinkerk Vitaal 2025

In de Drieluik van april hebben we aange-

kondigd dat we nadenken over de toekomst 

van onze wijkgemeente. We zien daarbij 4 

thema's: 

1. Gericht op God: Gevoed worden in je 

geloof en een ‘Dikke kans dat je geraakt 

wordt!’

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’.

We hebben besloten met alle Waterdragers 

(actieve vrijwilligers) van de Fonteinkerk 

in gesprek te gaan over hoe we handen 

en voeten gaan geven aan deze thema's, 

bijvoorbeeld: hoe gaan we onze activitei-

ten 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? Op 16 en 19 mei as. gaat 

dat gebeuren!

• Toekomstvisie PGA 2030

We hebben met plezier een reactie opge-

steld op de beleidsvisie van de PGA. Er zit in 

de visie veel ruimte voor de wijkgemeenten 

en dat waarderen wij zeer. Tegelijkertijd 

missen we ook wel het e.a. We vragen 

om meer richting en afstemming als het 

bijvoorbeeld gaat om de werving van 

predikanten in verschillende wijkgemeen-

ten of de praktische samenwerking tussen 

wijkgemeenten.       

ToZ - Tieners op Zondag
De kleinste paasbult van Nederland

Zaterdag 16 april kwamen ongeveer 20 jon-

geren bij elkaar in de tuin van de Fontein-

kerk; niet alleen de tieners van de ToZ waren 

er, maar ook jongeren van andere kerken 

in Leusden en Amersfoort. We hadden een 

wervelend programma:

- Een drumworkshop om de feestelijke 

Paasgevoelens in harmonie te kunnen 

uiten. En dat hebben we geweten! Met 

hulp van kabouters, Armin van Buren en 

sinaasappelsap kreeg iedereen het ritme 

goed te pakken.

- Vervolgens kon iedereen z’n creatieve ei 

kwijt in een vrolijke en zonovergoten 

graffiti workshop. De resultaten zijn te 

bewonderen in de Fonteinkerk.

- Na een gezamenlijke maaltijd mochten 

de jongeren in de Fontuin ‘de kleinste 

paasbult van Nederland’ aansteken. Ook 

daarvan zijn de resultaten nog te bewon-

deren in het gras.

Heb je deze ToZ-activiteit gemist en wil 

je graag in de herkansing? Dat kan. Op 

zondagochtend 15 mei vindt de volgende 

ToZ meeting plaats, onder begeleiding van 

Maria Berends-Van Hoek (BOM-BOM-BOM-

bam-bam-bam-bam!) en de week erna, 

op zaterdagavond 21 mei, mag iedereen 

meedoen met het spel Weerwolven van 

Wakkerdam. Neem voor meer info contact 

op met Roeland Tameling via toz@roeland-

tameling.nl of 06-17453490.

Mikondo - steunt u ons weer?
Niet alleen in Europa is er oorlog, ook in 

Congo zuchten de inwoners onder de ge-

volgen van geopolitieke machtsstrijd. Nog 

steeds. Helaas. Wij, Vrienden van Mikondo, 

voelen dat we alle zeilen moeten bijzetten, 

meer nog dan gewoonlijk, om aandacht te 

vragen voor onze partner in Mikondo, PRO-

JETS MIKONDO. Zij bieden, met veel succes, 

hulp aan kinderen en jongeren die getroffen 

worden door schaarste en armoede. Er 

gebeurt veel binnen het mooie project. Zo 

worden er fondsen geworven voor school-

uniformen, het renoveren van het school-

gebouw, het bekostigen van de opleiding 

tot coupeuse van tienermoeders en jonge 

vrouwen en er wordt geld geworven voor de 

algemene kosten van de school La Tulipe. 

Een opmerking bij een donatie: “Als ik eraan 

denk wat ik in mijn leven te danken heb aan 

het onderwijs en de opleidingen die ik kon 

volgen… dan gun ik dat graag ook de jeugd 

van Mikondo.” 

Lees meer op www.mikondo.nl. Steunt u ons 

dit jaar weer ondanks alle ellende elders 

in de wereld? Wij zijn u dankbaar. Uw gift 

is welkom op NL37INGB0009394095 t.n.v. 

Vrienden van Mikondo. 

Hartelijk dank, Mieke Rang 0521381925, 

miekerang@xs4all.nl of 

vriendenvanmikondo@gmail.com

FONTEINKERK, ROBERT KOCHSTRAAT  2-4 

ZATERDAG 21 MEI 10.00-14.00 UUR

DUURZAME 
RUILBEURS
RUILEN = EERST IETS INBRENGEN

Als je op zaterdag 21 mei wilt komen winkelen, dan is de 
voorwaarde dat je éérst iets om te ruilen inbrengt. 

Dat kan op VRIJDAG 20 MEI, tussen 15.00 en 20.00 UUR.

DE VOLGENDE MATERIALEN ZIJN WELKOM
PLANTJES- STEKJES- ZADEN- SCHOENEN- PUZZLES- ZOMERKLEDING 
(HEREN,DAMES,KINDEREN)-SPEELGOED-KINDERBOEKEN (TM16JR)
 

VOOR ALLES GELDT DAT HET SCHOON EN HEEL MOET ZIJN

PER INGELEVERD ITEM 
ONTVANG JE EEN BEWIJS 
WAARMEE JE OP ZATERDAG 

1 ITEM 
MAG KOMEN WINKELEN 

RUILEN = WINKELEN  Op zaterdag kan er gewinkeld worden! De kerk en de tuin 

worden omgebouwd tot een markt met verschillende kramen. Er is een paskamer met 

spiegels, een boekwinkeltje, bankjes voor het passen van nieuwe schoenen. We zorgen 

voor gezellige plekken binnen en buiten om wat te nuttigen en bij te kunnen praten. 

Koffie, thee, soep, brood en versnaperingen zijn te koop voor een kleine vergoeding.

25



Nieuwe Kerk
kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 verhuur: Marijke Buis, 

tel. 4614857, beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

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

dominee@nieuwekerkamersfoort.nl, tel. 7370010

scriba: Jelly Posthumus, Edisonstraat 24, 3817 VN Amersfoort

tel. 06-52601151, scriba@nieuwekerkamersfoort.nl 

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

waarvoor u nadere aandacht wilt hebben, zelf ook 

doorgeven via de coördinator pastoraat en/of de ouderlingen

pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl

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

Diaconie Nieuwe Kerk PGA 

kopij wijkberichten: drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl

internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Protestantse wijkgemeente
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Nuchter leven als christelijke 
minderheid in Nederland
Elk onderzoek naar de godsdienstige stand 

van zaken van ons land wijst uit dat de 

kerk en het christelijk geloof aan invloed 

afneemt. Het jongste rapport van het So-

ciaal en Cultureel Planbureau over geloof in 

Nederland: 'Buiten kerk en moskee' maakt 

duidelijk dat Nederland inmiddels meer 

atheïsten en agnosten dan gelovigen telt. 

Een historisch markeringsmoment in een 

proces dat al jaren plaatsvindt. We merken 

het doordat gemeenten worden samenge-

voegd of opgeheven en kerkgebouwen wor-

den afgestoten. Als reactie op deze ontwik-

keling zeggen gelovigen soms onder elkaar: 

‘laten we niet vergeten dat er op zondag 

meer mensen naar de kerk gaan dan naar 

het stadion’. Deze opsteker klinkt naarmate 

de tijd verstrijkt steeds meer als een pleister 

op een steeds groter wordende wond. Het 

roept bij mij de vraag op hoelang het duurt, 

voordat de rollen zijn omgedraaid. 

Dat ik over deze somber makende ontwik-

keling schrijf moet u niet opvatten als een 

poging om uw vreugde over het Paasfeest 

te ontnemen. Dat is niet mijn bedoeling, 

want de opwekking van Jezus Christus uit de 

doden blijft de bron van onze vreugde. Of 

christenen in de samenleving nu een meer-

derheid of een minderheid vormen, of ker-

ken nu groeien of krimpen: Jezus Christus is 

en blijft Heer van de kerk en Redder van de 

wereld. Naast de verhalen van krimp en een 

afname van godsdienstige betrokkenheid 

valt er ook een ander verhaal te vertellen: 

mensen die via een Alpha cursus tot geloof 

komen, of die ‘zomaar’ God gaan zoeken en 

zich aansluiten bij een gemeente. Of het 

verhaal van een gemeente die ontdekt dat 

de kracht van geloof niet samenvalt met 

grote getallen en veel invloed, maar met 

trouw blijven aan wat Jezus Christus heeft 

gezegd. (Openbaring 3: 8) 

Het zou goed zijn om het advies van Petrus 

ter harte te nemen en nuchter te zijn over 

de tijd waarin wij leven. De apostel gebruikt 

het woord nuchter in zijn rondzendbrief aan 

de verstrooide huisgemeenten. ‘Het einde 

aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot 

bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt 

bidden.’ (1 Petrus 4:7) Waar wij bij het woord 

nuchter al snel denken aan gezond verstand, 

wijst het gebruik van dit woord in de Bijbel 

ons in de richting van de dingen in de juiste 

proporties zien. Paulus roept op tot dezelfde 

nuchterheid als hij in 1 Korinthe 15 schrijft: 

‘Komt tot de rechte nuchterheid’ (34) Want 

wij leven vanuit de opstanding van Jezus 

Christus én in verwachting van de opstan-

ding van de doden. 

Deze nuchterheid kan ons helpen niet bij 

de pakken te gaan neerzitten. Jezus is opge-

staan en daarom is er altijd perspectief en 

hoeven we de moed niet te verliezen. Wat 

we verder moeten voorkomen is krampach-

tig gaan sjouwen en sjorren om de kerk te 

redden. Ook dan mogen wij nuchter worden 

om de dingen in de juiste proporties zien. 

De grote opstanding bij de voleinding van 

alle dingen staat nog uit en dat geeft aan 

alles wat wij nu meemaken iets voorlopigs. 

Als gelovigen kunnen wij leren nuchter te 

leven, zelfs als minderheid, vanwege de 

échte historische markeringspunten: de 

komst én wederkomst van onze Redder en 

Heer. Dat geloofsvertrouwen geeft Gezang 

304 treffend weer:

God is getrouw, zijn plannen falen niet

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Die 't heden kent, de toekomst overziet,

laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest 

omspant,

volvoert Zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,

zijn heerschappij omvat de loop der tijden;

een sterke hand, die nooit heeft misgetast,

blijft met het heilig zwaard des Geestes 

strijden;

de adem zijner lippen overmant 

de tegenstand.

De heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,

doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen 

weten;

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,

heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten!

Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land

als Gods gezant. 

Wat de diensten betreft hoop ik verder te 

gaan met het bespreken van de Paasbrief 

van Petrus. Op zondag 8, 15 en 22 mei doen 

wij dat naar aanleiding van het overkoe-

pelde thema ‘Veranderd door Jezus’.  

Huwelijk
Op donderdag 19 mei hopen Daniëlle 

Meijerink en Yoël Freeke te gaan trouwen. 

De kerkelijke bevestiging en inzegening 

van hun huwelijk zal plaatsvinden in de 

kapel van Mariënhof om 19.30 uur. Komend 

uit Wageningen hebben Yoël en Daniëlle 

inmiddels hun plek gevonden in Amersfoort 

en in onze gemeente. Wij wensen hen van 

harte Gods zegen toe op weg naar deze 

mooie dag, waarop ze hun liefde voor elkaar 

samen met familie en vrienden mogen 

vieren.

ds. Gerard Kansen
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Maandelijkse maaltijd weer gestart!

Op 7 april was er in het Nieuwe Kerkenhuis weer de maandelijkse maaltijd. Voortaan niet op maandag maar op donderdag. 

Op het menu stonden drie soorten soep en een aangeklede broodmaaltijd (met kroket!). Vanaf half zes kwamen de bezoekers 

binnen en om zes uur werd de bijeenkomst geopend. Martijn Bac heeft de organisatie op zich genomen en zorgt dat er per keer 

voldoende hulptroepen en koks ingepland worden. Er waren weer veel vertrouwde gezichten, fijn! Veelal seniore gemeenteleden 

en wijkbewoners die graag gezamenlijk een maaltijd gebruiken. In verband met de inkopen en het klaarzetten van de tafels wordt 

iedereen gevraagd zich vooraf aan te melden. Dit kan via een belletje (tussen 19-22 uur) naar 06-19964387 of email naar fam.

jmbac@gmail.com. Aanmelden kan tot en met de maandag voor de maaltijd. De data voor dit jaar zijn donderdag 12 mei, 2 juni, 

7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december. We hopen weer op gezellige avonden met elkaar! Bijgevoegd ziet u wat 

foto’s van de maaltijd van 7 april.
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St. Joriskerk
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

Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
We leven in de dagen na Pasen en zijn op 

weg naar Hemelvaartsdag en Pinksteren, de 

laatste grote feestdagen van dit kerkelijke 

jaar. Ik kijk ernaar uit om ook die dagen met 

elkaar te vieren. Want ook die dagen valt er 

iets te vieren, ook al spreken ze misschien 

minder tot de verbeelding dan Kerst en Pa-

sen. Elke feestdag heeft zijn eigen krachtige 

boodschap en getuigt van Christus op een 

manier die ons zal heugen.

Zondagochtend 8 mei hoop ik voor te gaan. 

Wat we die morgen lezen weet ik nog niet. 

Mogelijk vervolgen we de bezinning op de 

Tien geboden. We zijn toe aan het zesde 

gebod: pro life. Over de betekenis van het 

leven en betekenisvol leven. 

De zondag daarop, 15 mei, neem ik de 

avonddienst voor mijn rekening. Dat zal 

een verdiepingsdienst zijn. Het ligt voor de 

hand dan sowieso de verkondiging over de 

Geboden een vervolg te geven. Het zevende 

gebod – om trouw te zijn aan de eigen 

partner – raakt aan heel veel: aan relaties, 

seksualiteit en alle vragen die hier leven. 

Dat betekent denk ik dat we hieraan meer-

dere verdiepingsdiensten gaan wijden. 

Zondag 22 mei is de morgendienst een bij-

zondere dienst: een aantal jongvolwassenen 

van onze wijkgemeente doet die morgen 

belijdenis van het geloof. De namen worden 

een van deze weken bekend gemaakt. Een 

dienst om naar uit te kijken! God laat iets 

zien van Zijn volharding en trouw, en dat in 

een tijd van krimp en teloorgang van geloof 

en kerk. Het is bemoedigend dat er steeds 

weer jonge mensen zijn die tegen de stroom 

in gaan; die het wagen met God en het 

geloof in Christus geen onzin vinden. 

Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. 

We komen ook die ochtend samen om 

erbij stil te staan dat Christus terugkeerde 

naar zijn Vader in de hemel. We hebben in 

de kerk ook Koningsdag. Wie weet lezen 

we bij het slot van Lukas 24 ook 1 Korinthe 

15:20-26. 

Gezegende zondagen gewenst! 

Geboren
De voorbije weken ontvingen we diverse 

geboorteberichten. Het eerste was van Jelle 

Rients en Willemieke Jacobs. Op 1 april werd 

Mees geboren, hun derde zoon. Ze gaven 

hem de namen Mees Benjamin Rients. Mees 

is na 33 weken zwangerschap geboren en 

moet daarom voorlopig in het ziekenhuis 

worden verzorgd. Op het moment dat ik 

deze berichten schrijf is hij opgenomen in 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis (Utrecht). 

De zorg is intensief, maar het gaat gelukkig 

goed met het kleine jongetje. We feliciteren 

Jelle Rients en Willemieke van harte met de 

geboorte van Mees, en Mark, Tom en Lisa 

met hun broertje! God zegene dit gezin. 

Het tweede geboortebericht was van 

Harmen en Babeth van der Werf. Zij ont-

vingen uit Gods hand een gezonde dochter: 

Marit. Ze is zaterdag 2 april geboren en 

kreeg de namen Maria Catharina. Het 

geboortekaartje verwijst naar God en zijn 

verbond. Het getuigt van het geloof dat 

dit kind ook Gods kind is. Daarmee is veel 

gezegd. We feliciteren ook Harm en Babeth 

met de geboorte van hun Marit en bidden 

ook hun Gods wijsheid en zegen toe. 

Ook Geerten en Jacoline Pols werden 

verblijd met de geboorte van een dochter. 

Op woensdag 6 april werd Evi geboren. 

Werd Mees weken te vroeg geboren, Evi liet 

even op zich wachten. Gelukkig is alles goed 

gekomen. We danken God. Ook Geerten en 

Jacoline feliciteren we met de geboorte van 

hun dochter. Ons gebed is dat ook zij met 

hun kleine wandelen in de vreugde van God. 

Kerkenraad
In mei komt de kerkenraad weer samen. 

Allerhande zaken die de wijkgemeente 

raken komen ter sprake. Een belangrijk 

aandachtspunt is op dit moment het 

beleidsplan dat in ontwerp is. Het mooie 

van het proces is dat we van meet af zochten 

en zoeken naar het gesprek met heel de 

wijkgemeente. Zodat wat straks op tafel 

ligt iets van ‘samen’ is. De commissie die de 

gesprekken voerde en op grond daarvan aan 

het beleidsplan schrijft, hoopt die vergade-

ring een eerste concept te kunnen voorleg-

gen. We zien ernaar uit. 

Winterwerk
Rond de Pasen zijn allerlei activiteiten onder 

jong en ouder afgerond, zo lijkt het. Het was 

ook dit keer een seizoen van vallen en weer 

opstaan als gevolg van de coronamaatrege-

len. Gelukkig kan veel – ook in aangepaste 

vorm – doorgaan! En het was fijn dat de laat-

ste maanden er weer veel op de vertrouwde 

manier kon plaatsvinden. Bemoedigend is 

het om te zien dat gaandeweg velen weer 

aanhaken, op zondag en door de week. We 

hebben elkaar nodig. Om samen kerk te 

zijn, kerk in de stad. We overwegen nog een 

dienst te markeren waarin we het winter-

werk met elkaar afsluiten. 

Ten slotte

een hartelijke groet, W.J. Dekker

S
t.
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Op zondag 3 april organiseerde 

jeugdvereniging Ichthus een bij-

eenkomst in Filalethes voor zo’n 20 

jongeren en jongvolwassenen van 

Ichthus en de Joris Jongerenkringen 

(JoJo). De bijeenkomst had als doel 

om de afstand tussen Ichtus en JoJo 

te verkleinen door het versterken van 

onderlinge banden. De bijeenkomst 

begon na de ochtenddienst met kof-

fie, gevolgd door een gezamenlijke 

lunch.

Aansluitend vertelde Wilfred Kols 

zijn levensverhaal. Voor hij daaraan 

begon, lazen we samen de woorden 

uit Markus 2 en het einde van Markus 

10: de vier mannen die een verlamde 

man bij Jezus brengen door een 

opening te maken in het dak, en de 

blinde Bartimeüs die na zijn geroep 

door Jezus gehoord en genezen 

wordt. We stonden stil bij het belang 

van klaarstaan voor elkaar als het 

nodig is en hoe belangrijk het is om 

naar elkaar om te zien.

Wilfred’s levensverhaal begint met 

de reis die zijn Molukse ouders 

maken vanuit Nederlands-Indië naar 

Nederland in 1951. Tot in de jaren ‘60 

wonen zijn ouders in een barak in 

het voormalige Kamp Vught, naast 

de huidige gevangenis. In die tijd krij-

gen zijn ouders de mogelijkheid om 

te verhuizen naar de Molukse Wijk 

in Culemborg, waar Wilfred in 1970 

geboren wordt. Ondanks de verhui-

zing is hij samen met zijn ouders nog 

regelmatig in Kamp Vught te vinden, 

omdat ze gehecht geraakt waren aan 

het voormalige concentratiekamp.

Als hij een jaar of zeven oud is, wordt 

hij onderworpen aan een ritueel. Zijn 

oom, een voor hem onbekende man, 

prevelt bezweringen, sprenkelt water 

over hem heen en spuugt fijnge-

kauwde kruidnagels in zijn haar, en 

zegt dat hij de rest van zijn leven 

door een donkere duistere man be-

schermd zal worden. Sinds die mid-

dag is het net of Wilfred iemand met 

zich meedraagt: de duisternis heeft 

haar intrede in zijn leven gedaan. 

Als tiener begint hij te handelen in wiet en 

hasj. Jarenlang heeft hij heroïne nodig en 

daardoor belandt hij in het criminele circuit 

om zijn verslaving te kunnen bekostigen. 

Jarenlang ontkomt hij aan politie en justitie, 

tot zijn vriendin een hartstilstand krijgt en 

hij 112 belt. Uiteindelijk overlijdt ze. Omdat 

de politie zijn naam nodig had, wordt hij 

achterhaald en kort na de begrafenis gear-

resteerd. Zo belandt hij in de gevangenis. 

In de isoleercel geeft een bewaker hem het 

boek “Ik zal nooit meer huilen” van Nicky 

Cruz: het getuigenis van een voormalige 

bendeleider die tot geloof komt. De woor-

den raken hem, en dan hoort hij Gods stem: 

“Ik hou van jou. Ik ben er nu voor jou. Wil je 

Me aannemen?” Hij reageert: “Ja God, ja.” De 

ommekeer in zijn leven.

Wilfred Kols vertelt zijn levensverhaal aan Ichthus 

en de Joris Jongerenkringen

We sloten de middag af door geza-

menlijk te bidden:

“Lieve Here God en Vader,

Ik wil vandaag met mijn leven bij U 

komen. Ik wil U vergeving vragen 

voor mijn zonden. (…) Here Jezus, ik 

wil U aannemen als mijn persoon-

lijke Redder en Verlosser. (…) Ik leg 

mijn leven van nu af aan in Uw hand. 

Amen.”

Wilfreds levensverhaal wordt in 

meer detail beschreven in zijn (auto)

biografie “Stem van duisternis, stem 

van licht”.
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84

(ingang Randenbroekerweg) 

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

tijdelijke scriba pastorale commissie: Jacqueline Diekema 

Jacqueline.Diekema@kpnmail.nl

penningmeester: Paul Poort, pgpoort@ziggo.nl

NL29 INGB 0003 2581 16 

t.n.v. Kapelfonds Nijenstede

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
kerk: Johanneskerk, Westsingel 30 

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

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

a.liebich@kpnplanet.nl 

secretaris: Laura van Rossum du Chattel,

secretaris@johanneskerk.nl

penningmeester: NL44 ABNA 0432 4326 55 

t.n.v. Kerkvoogdij Johanneskerk, Amersfoort

internet: www.johanneskerk.nl
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Sinds enige tijd vieren Johanneskerk 

en Ruimteviering negen keer per jaar 

gezamenlijk. Deze gezamenlijkheid is nog 

volop in ontwikkeling en werd sterk belem-

merd door de corona-beperkingen. In de 

ruimtevieringen staat het thema ‘Vreemd 

& Vertrouwd’ dit seizoen centraal. Het is 

een thema met een dubbele bodem, want 

met de woorden ‘vreemd’ en ‘vertrouwd’ 

kijken we naar de Bijbelverhalen die in de 

vieringen centraal staan, maar deze twee 

woorden hebben ook te maken met de 

ruimte waarin we onze vieringen houden: 

de Johanneskerk. Het samen optrekken van 

Johanneskerk en Ruimteviering is al een 

beetje vertrouwd, maar ook nog behoorlijk 

vreemd. 

Henriette Hoogenkamp, lid van de kern-

groep ruimteviering, omschrijft haar ont-

wikkeling zo: ‘Toen ik zo’n 20 jaar geleden 

voor het eerst een Ruimteviering bezocht, 

herkende ik allerlei elementen, zoals de 

Bijbellezing, de gebeden en de tafelviering, 

maar er waren ook dingen echt anders. Wat 

me meteen opviel was dat er geen rijen 

stoelen stonden, maar dat je zelf kon bepa-

len waar je zat of stond. Kinderen hadden 

hun eigen hoek in de viering en liepen ook 

gerust wat heen en weer. Ook was er veel 

meer aandacht voor beweging, zoals het 

binnenbrengen van de bijbel in een soort 

processie, de hand op elkaars schouder bij 

de voorbeden en het kyriëgebed waarbij 

je knielend begint en langzaam opstaat.’ 

‘Ik geniet nu van het proces van samen een 

viering voorbereiden, van creatieve vormen 

zoeken die leiden tot beleving en dan niet 

alleen met je verstand maar ook met je 

gevoel, het hele lijf doet mee. Ik geniet van 

de zang en muziek in de vieringen, van de 

vrolijke vrije sfeer en van de gezamenlijke 

zoektocht naar betekenis geven aan Bijbelse 

verhalen.’

Inmiddels worden ruimtevieringen ge-

houden te midden van de gemeente van 

de Johanneskerk. Dat is nog even wennen. 

Hopelijk zullen geen nieuwe coronabeper-

kingen volgen, zodat het samen vieren zich 

vrij kan ontwikkelen. De viering van 15 mei 

(zie de volgende pagina) is de laatste van dit 

seizoen. 

Van de geestelijke verzorging
De mensen van voorbij, wij gedenken ze 

samen.

De mensen van voorbij, wij gedenken ze bij 

namen.

Zo komen zij binnen in woorden en in 

zinnen en zijn wij bij elkaar

De mensen van voorbij, zij blijven met ons 

leven.

De mensen van voorbij, ze zijn met ons 

verweven in liefde, in verhalen, die wij 

herhalen, in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij, zij worden niet 

vergeten.

De mensen van voorbij zijn in een ander 

weten.

Bij God mogen ze wonen, daar waar geen 

pijn kan komen.

De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn 

vrij.

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring 

is: dinsdag 17 mei.

Info over de ruimte bij de receptie.

Wij gedenken
We wensen alle nabestaanden van wie en 

waar dan ook en eenieder die zich met hen 

verbonden voelt heel veel sterkte toe en 

nabijheid van God en mensen.

En voor u en jou alle goeds en zegen!

 

Vriendelijke groeten van Leo Houweling
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15 mei - Schurend paradijs in de Elleboogkerk
De Elleboogkerk is van onder tot boven indrukwekkend beschilderd, als was het een oude 

middeleeuwse kerk. Op alle muren de vragen waar we ons in de kerk eeuwenlang mee 

gaande houden: de verrukking van het paradijs en de moeite van het gewone leven.  

Een prachtige plaats om als kerk een antwoord te geven, daarom is er op 15 mei een dienst, 

geleidt door Dineke Havinga.

In museum Kade is deze maanden een tentoonstelling 

‘schurend paradijs’ en die tentoonstelling strekt zich ook uit over 

de Elleboogkerk. Tot nu toe was die kerk na een brand zonder 

bestemming. In het kader van de tentoonstelling is de kerk door 

een groep kunstenaars onder leiding van Gijs Frieling van onder 

tot boven beschilderd met dat thema. 

De bovenmuren zijn beschilderd met schilderingen uit de bijbel 

over het paradijsverhaal: mensen, dieren, vogels, vissen, de hele 

kerk is er kleurrijk vol van. Met grote vrijheid van verbeelding 

gaven kunstenaars hun hedendaagse kijk weer op het oude 

paradijsverhaal en welke voorstelling je hebt van je eigen 

paradijsje. Op de ondermuren zie je taferelen uit ons soms 

donkere, geheimzinnige leven, het lijken wel catacomben, de 

geliefde doden blijven bewaard, de skeletten dragen juwelen 

om hun kostbaarheid voor de mensheid mee uit te drukken en 

verder kijken alle mensen en kinderen op hun beeldscherm. 

Wat wil het zeggen? Via het scherm zijn we verbonden met de 

hele wereld, of raken we daarin afgesloten van elkaar? Heeft het 

beeldscherm een plaats in ons paradijs, waar schuurt het?

En in het koor van de kerk is een prachtige schildering van het 

lam uit Openbaring met de stad die, met een knipoog naar de 

kunstgeschiedenis, nederdaalt uit de hemel. Te midden van 

alles wat schuurt omhult deze ruimte ons met het visioen van 

paradijselijke vrede. En de op de wanden geschreven teksten 

nodigen bij ons zelf te rade te gaan…

Kortom, het leek me een unieke gelegenheid om daar een 

kerkdienst te mogen houden. Dat is nog eens wat anders dan 

een plaatje op de liturgie…

En tegelijkertijd leek het me ook een mooie kans om als kerken 

een antwoord te geven op deze tentoonstelling. Dat het paradijs 

schuurt, dat is evident. Welk antwoord kunnen kerken daar 

opgeven?

Museum Kade gaf royaal toestemming om op 15 mei daar een 

kerkdienst te mogen houden. De gezamenlijke viering van de 

Johanneskerk en de Ruimteviering vindt dan in de Elleboogkerk 

plaats. De muren zullen spreken!

Daar gaan we Bijbellezen, bidden en zingen, zoals altijd.

Op een van de foto’s zie je de voorbereidingsgroep die hier 

enthousiast mee aan het werk is gegaan.

De viering is van 10 tot 11. Een kwartier vantevoren is er 

gelegenheid om wat rond te kijken want de viering is geen 

rondleiding! Na afloop gaan we naar de Johanneskerk om koffie 

te drinken en na te praten.

De Elleboogkerk is al heel lang geleden aan de eredienst 

onttrokken. Behalve op 15 mei!

Elleboogkerk, Langegracht 36, 10 - 11 uur
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Kerk-
diensten
DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen

Zondag 8 mei 10.00 uur

Ds. Hendrik Mosterd

Doopdienst

18.30 uur

Ds. G. Kansen

09.00 uur

Ds. G.W. Morsink

Schrift en Tafel       

10.30 uur 

Schrift en Gebed

10.00 uur 

Ds. J. Wolswinkel

10.00 uur 

Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur 

Ds. Leo Koffeman

Zondag 15 mei 10.00 uur

Ds. Hendrik Mosterd

18.30 uur

Ds. R. van der Zwan

09.00 uur

Ds. J. van Baardwijk

Schrift en Tafel       

10.30 uur 

Schrift en Gebed

10.00 uur 

Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur 

Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur 

Ds. Henk Dikker 

Hupkes

17.00 uur

Ds. Rein van der Zwan

Vesper

Zondag 22 mei 10.00 uur

Ds. Hendrik Mosterd

18.30 uur

Ds.  J.W. van Bart

09.00 uur

Ds. J. van Baardwijk

Schrift en Tafel       

10.30 uur 

Schrift en Gebed

10.00 uur 

Ds. B. Borger

10.00 uur 

Dr. A.J. Plaisier

Heilig Avondmaal

10.00 uur 

Ds. Gerrit Gunnink

Donderdag 26 mei

Hemelvaartsdag

09.30 uur

Ds. Hendrik Mosterd

09.30 uur

Ds. J. van Baardwijk

Schrift en Tafel    

10.00 uur 

Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur 

Dr. A.J. Plaisier

Zondag 29 mei 10.00 uur 

Ds. K. Hage

18.30 uur

Ds. F.A. van Velzen

Advent Event

10.30 uur 

Ds. A. Fox

Schrift en Tafel

10.00 uur 

Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur 

W. Koelewijn

10.00 uur 

Ds. Marianne van 

Amerongen

Amersfoort geeft warmte

De Actie ‘Amersfoort geeft warmte’ heeft 70.000 euro 

opgebracht. Het geld gaat naar inwoners van Amersfoort 

die hun energierekening niet kunnen betalen. Hartelijk 

dank voor uw bijdrage.

CARTOON JOHAN
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Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

10.00 uur 

Ds. B. Borger

10.00 uur

Ds. Wim Verschoor

Schrift en Tafel

10.00 uur 

Ds. Jaap Marinus

10.00 uur 

Ds. Gerard Kansen

9.30 uur 

Dr. W.J. Dekker

18.00 uur 

Ds. G.M. van Meijeren, 

Zeist

10.00 uur 

Ds. J. Wolswinkel

10.00 uur

Ds. Wim Verschoor

Cantatezondag 

10.00 uur

in Elleboogkerk

Ruimteviering

10.00 uur 

in Elleboogkerk

Ds. Gerard Kansen

9.30 uur 

Ds. M.J. van der Poel

18.00 uur

Dr. W.J. Dekker

10.00 uur 

Ds. R. van der Zwan

10.00 uur

Ds. M. Knol

Rogatezondag

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur 

Ds. Gerard Kansen

9.30 uur 

Dr. W.J. Dekker

18.00 uur 

Ds. A.A.A. Prosman, 

Amersfoort

10.30 uur 

Ds. M.D. van Loo

Zie De Bron Fonteinkerk gesloten 10.00 uur 

Ds. W.L. Dekker

9.30 uur 

Dr. W.J. Dekker

28 mei 16 uur 

Ds. M.D. van Loo

Viering

10.00 uur 

Ds. P.R. Penning-

Wolswinkel

10.00 uur

Ds. Wim Verschoor

Exaudizondag

10.00 uur 

Ds. Anniek Lenselink

10.00 uur 

Ds. C. Hoogerwerf

9.30 uur 

Ds. J.W. van Bart, 

Harderwijk

18.00 uur 

Ds. J. Nap, Hoevelaken

Collecte Oekraine

De collecte voor Noodhulp aan Oekraïne op 13 maart 

heeft € 19.600 opgebracht. Bedankt voor uw bijdrage. 

Via Giro 555 of via andere instantie zijn uw giften nog 

steeds van harte welkom. 

Gezocht: Voorzitter

Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen 

en Religies zoekt een nieuwe voorzitter. Het platform 

bestaat uit vertegenwoordigers van diverse religieuze 

en levensbeschouwelijke organisaties. Het komt ca. vijf 

keer per jaar bijeen en heeft minimaal een keer per jaar 

een grotere activiteit. Belangrijk doel van het platform 

is om 'bezield burgerschap' van alle Amersfoorters te 

bevorderen, dat vorm krijgt in onderlinge solidariteit en 

respect voor ieders levensovertuiging. De voorzitter is 

daaraan dienstbaar. Flexibele inzet en een breed netwerk 

is gewenst maar geen ‘must’, aangezien dat ook in het 

platform aanwezig is. Namens de Raad van kerken is ds. 

Alke Liebich lid van het platform. Meer informatie bij haar: 

a.liebich@kpnplanet.nl
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A l l e r l e i

FONTEINKERK, ROBERT KOCHSTRAAT  2-4 

ZATERDAG 21 MEI 10.00-14.00 UUR

DUURZAME 
RUILBEURS
RUILEN = EERST IETS INBRENGEN

Als je op zaterdag 21 mei wilt komen winkelen, dan is de 
voorwaarde dat je éérst iets om te ruilen inbrengt. 

Dat kan op VRIJDAG 20 MEI, tussen 15.00 en 20.00 UUR.

DE VOLGENDE MATERIALEN ZIJN WELKOM
PLANTJES- STEKJES- ZADEN- SCHOENEN- PUZZLES- ZOMERKLEDING 
(HEREN,DAMES,KINDEREN)-SPEELGOED-KINDERBOEKEN (TM16JR)
 

VOOR ALLES GELDT DAT HET SCHOON EN HEEL MOET ZIJN

PER INGELEVERD ITEM 
ONTVANG JE EEN BEWIJS 
WAARMEE JE OP ZATERDAG 

1 ITEM 
MAG KOMEN WINKELEN 

RUILEN = WINKELEN  Op zaterdag kan er gewinkeld worden! De kerk en de tuin 

worden omgebouwd tot een markt met verschillende kramen. Er is een paskamer met 

spiegels, een boekwinkeltje, bankjes voor het passen van nieuwe schoenen. We zorgen 

voor gezellige plekken binnen en buiten om wat te nuttigen en bij te kunnen praten. 

Koffie, thee, soep, brood en versnaperingen zijn te koop voor een kleine vergoeding.

Lintje voor Els Kaars

Els is bij vele organisaties gedurende lange tijd van groot 

belang (geweest) als financieel adviseur en vrijwilliger. 

Daarom werd ze op 26 april tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau benoemt door burgemeester Bolsius van 

Amersfoort. 

Het langst is zij verbonden (al bijna 50 jaar) aan St. 

Cantoraat Oude Kerk Amsterdam, als penningmeester 

maar ook als 'peienmoeder' (kleedster) voor de koorleden 

van de Sweelinck Cantorij, waarin zij ook zelf zingt. 

Voor de PGA is zij al meer dan 20 jaar actief, o.a. als 

penningmeester, direct betrokken bij de fusie en nu nog als 

'het financiële geweten' en beheerder van de Fonteinkerk. 

Ondertussen redde ze het Beiaardcentrum in Amersfoort 

van de financiële ondergang, verrichtte veel werk voor 

het Toon Hermanshuis en ondersteunde int. organisaties. 

Els is daarmee de stille kracht op de achtergrond, altijd 

aanwezig, betrouwbaar, gedreven en zorgvuldig. 

Namens de PGA en de Fonteinkerk zijn we haar zeer 

dankbaar, wensen we  haar  veel vreugde, gezondheid en 

de zegen van onze Heer.

Koos Koolstra, voorz. kerkenraad Fonteinkerk     
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info: estherbos.nl@gmail.com

De Brug, Schuilenburgerweg 2

17/18 juni 20:00 - 6:00

VEERKRACHT 
EXPOSITIE VAN 

AMERSFOORTSE KUNSTENAARS
van 10 mei t/m 11 juni 2022 | St.-Joriskerk, Hof 1, Amersfoort

M A R I J K E  V I S S E R L E X  H E M E L S

W I L M A  H O R N S V E L D D I C K  W E S T E R V E L D

OPENINGSTIJDEN KERK EN EXPOSITIE: DINSDAG T/M ZATERDAG: 11.00-17.00 UUR 
www.joriskerkamersfoort.nl (toegang 2 euro p.p.; kinderen tot 12 jaar gratis). 

Wat doet het 
college van 
diakenen?

Gert de Pijper spreekt iedere Drieluik met diakenen over een project 

dat ze in Amersfoort of daarbuiten ondersteunen. Deze keer de 

aftrap met Rikus Schoemakesr en Henk Speksnijder.

Diakonia is een Grieks woord. Het betekent ‘dienen’, in de 

oorspronkelijke betekenis met name rond de maaltijd. In 

de kerkelijke traditie ontwikkelde de diaconie zich tot het 

onderhouden van behoeftigen in bredere zin, bijvoorbeeld 

ook door huisvesting. Maar in de tweede helft van de vorige 

eeuw deed de overheid steeds meer deze. Voor de diaconie 

betekende dit dat zij zich deels opnieuw moest uitvinden. 

Dit denken over het reilen en zeilen van de diaconie vindt 

vandaag de dag plaats in het College van Diakenen (CvD). 

Het CvD is samengesteld uit een afvaardiging van de 

diakenen van alle wijkgemeenten van de PGA. De plannen 

die het CvD maakt worden voorbereid door het moderamen 

(dagelijks bestuur). Voor dit artikel sprak ik met de voorzitter 

en de secretaris van het moderamen, Rikus Schoemakers en 

Henk Speksnijder. Het CvD heeft ogen en oren in de persoon 

van Jennie Harmelink, de diaconaal opbouwwerker van 

de PGA. Jennie heeft contacten namens de diaconie met 

uiteenlopende organisaties die zich bezighouden met het 

helpen van mensen; b.v. de maatschappelijk werkers van 

Indebuurt033, pact Samsam, Stadsring51, Schulphulpmaatje 

en steeds vaker ook met de ambtenaren van de gemeente 

Amersfoort.

Inmiddels is de overheid alweer enkele decennia aan het 

bezuinigen op haar aanvankelijk redelijk ruime sociale 

voorzieningen. Wat betekent dat het aantal mensen groeit, 

dat - naar Nederlandse begrippen - er niet meer van rond kan 

komen. Juist die mensen, vaak van buiten de kerk, probeert 

de diaconie te helpen door ze iets extra’s te geven, vertellen 

Rikus en Henk mij. Niet met de bedoeling om taken van de 

overheid over te nemen, maar om in samenwerking met 

de gemeente die mensen te vinden, die aan de rand van de 

samenleving dreigen terecht te komen. Of daar al verkeren. 

Samenwerking met de gemeente moet voorkomen dat 

deze mensen vanwege de kerkelijke hulp later weer worden 

gekort.

Die hulp is vrij concreet. Een recent voorbeeld hiervan: 

de actie ‘Amersfoort geeft warmte’. Een project in 

samenwerking met de Raad van Kerken Amersfoort. Samen 

met de minimacoaches van de gemeente Amersfoort wordt 

uitgezocht welke bewoners van de stad het meest getroffen 

worden door de sterk gestegen prijzen van energie. Het 

geldbedrag dat deze mensen gaan ontvangen dient dan 

als kleine aanvulling, boven op de compensatie door de 

overheid. Er wordt gul gegeven: op 13 april stond de teller al 

op € 70.000,- euro. En geven kan nog steeds.

d
o

o
r:

 G
e

rt
 d

e
 P

ij
p

e
r

De diaconie voor het licht

Feestelijk Orgelconcert 
in de Sint Joriskerk

Op Hemelvaartsdag (26 mei) geeft Rien Donkersloot een 

orgelconcert. Hij speelt muziek van Mozart, Alexandre 

Guilmant, Cesar Franck, Olivier Messiaen, Edward Elgar 

en improvisaties. Het concert is onderdeel van een 

concertreeks rond de christelijke feestdagen in de lente, 

begint om 15.30u en de toegangsprijs is tien euro. 

De kerk is open om 15.00 uur.



Geef vrede, Heer, geef vrede

de aarde wacht zo lang

Uit: Liedboek 2013, lied 1010a, 

Geef vrede Heer, geef vrede. 


