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Van de
redactie
Het is halfzeven ‘s avonds op een heerlijke lenteavond als er wordt aangebeld.
Ik doe open en er staat een kleine jongen voor de deur. Nog voor ik iets kan
zeggen zei hij: ‘Hoi, ik wil vriendjes worden.’
‘Ehhh, vast niet met mij.’ antwoord ik. Hij kijkt wat bedenkelijk. ‘Maar
hier woont wel een jongen die met jou vrienden wil worden.’ ga ik door.
Zo makkelijk gaat het soms, vrienden maken. Sindsdien is deze jongen
regelmatig in en om ons huis te vinden samen met zoonlief. Of buiten,
waar ze hutten bouwen en de grootste lol hebben. Ze zoeken elkaar steeds
vaker op, want hoewel ze ontzettend verschillend zijn, hebben ze genoeg
overeenkomsten gevonden om vrienden te zijn.
Dit alles gebeurde op de avond van de eerste vergadering tussen de redacties
van Lopend Vuur & Drieluik. Lopend Vuur is het magazine van de Protestantse
Gemeente Hoogland en Amersfoort Noord (PGHAN) en ging afgelopen
december ter ziele. Dit jaar brengen we twee keer een gezamenlijk magazine
uit, om te kijken of het klikt, of we vrienden kunnen zijn en eventueel in de
toekomst meer samen kunnen werken als magazines. En als we met net zo’n
open blik en open hart erin stappen als de twee jongens hierboven dan denk
ik dat we een heel eind kunnen komen.
We horen dan ook graag van u als lezers hoe het u bevalt of wat u interessant
vindt. Mailt u mij gerust op drieluik@pkn-amersfoort.nl
Als wijkgemeentes in Amersfoort weten we vaak al amper van elkaars bestaan
af, laat staan dat we ook nog doorhebben dat er een Protestantse gemeente
in Amersfoort-Noord zit. Daarom focussen we in dit Pinksternummer op het
‘verstaan’. Van elkaar, van anderen, van onszelf.
Het eerste artikel gaat in op de oecumene die we in Amersfoort-Noord in het
Brandpunt tegenkomen. Een prachtig verhaal over de wil om er samen uit te
komen en te zoeken naar wat verbind. Daarop sluit het verhaal van Govert
Jan Bach over het werk van de Heilige Geest prachtig aan. Met tot slot een
interview met de stagiair van de Bergkerk over het spreken van de taal van
jongeren.
Maar er is veel meer in de Drieluik. Als u ‘m omdraait vindt u het Lopend Vuur,
kunt u genieten van hun artikelen en informatie uit de wijken. Om toch iets
van elkaar te leren zijn op de pagina’s van alle wijkgemeentes een ‘over ons’
geplaatst.
Als laatste dank ik Ds. Berend Borger van harte voor zijn jarenlange bijdrages
aan de Drieluik! Hij gaat ons helaas verlaten naar het prachtige Groningen
waar we hem het beste toewensen. Hiernaast vindt u zijn laatste column, een
afscheidsgroet.
Ik wens u en ons allemaal mooie vriendschappen toe en ik hoop dat we veel
van elkaar kunnen leren.

Martien Hoekzema
De voorkant van deze Drieluik is een afbeelding van El Greco’s werk ‘Pentecost’ uit
1597. In prachtige kleuren zien we het eerste Pinksterfeest afgebeeld. Harm Dane
schreef een boek over zijn werk. Hierover leest u meer in de column ‘Lezenswaard’
op pagina 7.

Column over dingen van de dag

Op weg
Beste lezer(es),
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besproken, hoe een oude schilder nu nog relevant is.

De Heilige Geest in plaats van
metacommunicatie?

Een persoonlijk essay van Govert Jan Bach, over de rol van
de Heilige Geest in onze communicatie.
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Column Jennie Harmelink

Toen begin april duidelijk werd dat wij gaan
verhuizen naar het Noorden, vanwege mijn nieuwe
aanstelling bij de Remonstrantse Gemeente in
Groningen, begon ik meteen op te ruimen. Negentien
jaar geleden kwamen wij in Amersfoort wonen.
Een handige neef had een vliering getimmerd
boven de zolderkamers. Op die vliering borgen wij
spullen op. Sommige haalden we er ieder jaar weer
vanaf, zoals de Kerstversiering. Andere stonden iets
verder naar achteren en hebben daar negentien jaar
onaangeroerd gestaan. Nu kwamen die dozen weer
tevoorschijn.

door: Berend Borger

Juni
inhoud

Zijluik

Opruimen maar....
We ontdekten dat we de spullen die daarin zaten
negentien jaar niet gemist hebben. Opruimen maar!
De kringloopwinkel heeft een goede aan ons. Met
mijn boekenkast bijna hetzelfde. Er stonden boekjes,
brochures en boeken die ik in die afgelopen jaren
bijna nooit meer heb ingekeken. Weg ermee. Ook
op mijn laptop en in mijn computer bewaarde ik
duizenden e-mails. Opruimen maar, want ik deed er
toch nooit wat mee. En dan zal je zien, zo gaat het
meestal, dat je op een keer iets nodig hebt van de
spullen en de mails die je weggedaan hebt.
Jammer dan.
...behalve herinneringen
Wat ik niet wegdoe zijn de herinneringen aan
mensen, aan u en jullie. De mooie en verdrietige
dingen die we samen deelden. In deze column zal ik
ze niet benoemen, want dan vergeet ik er geheid één.
Afscheid
Na negentien jaren scheiden onze wegen zich. Dat
zal nog best lastig worden, voor u, maar ook voor ons.
Ik heb vast wel eens verteld dat de eerste christenen
zich mensen van de weg noemden. Dat vind ik een
mooi beeld. Daar lees ik ook in dat het belangrijk is
om op weg te gaan en te blijven. Wij gaan weg uit
Amersfoort, wij gaan op weg, letterlijk. Ik wens u toe
dat u ook op weg blijft gaan, als het niet letterlijk is,
dan in ieder geval in gedachten.
De lezer heil!
Berend Borger, predikant in De Bron en de Emmaüskerk.

Als diaconaal opbouwwerker is Jennie nauw betrokken bij
de vluchtelingen die al zo vertrouwd raken en waarmee ze
prachtige ontmoetingen heeft.

3

door: Mariëtte Christophe

Oecumene: we
zijn niet compleet
zonder elkaar
Het woord oecumene kennen veel christenen. Maar waar komt het
vandaan en wat is de betekenis? In Amersfoort-Noord is er het Brandpunt,
de oecumenische gemeenschap die onderdeel is van de Protestantse
Gemeente Hoogland en Amersfoort-Noord (PGHAN). Mariëtte Christophe
sprak met ds. Anna Walsma van het Brandpunt en voorzitter van de Raad
van Kerken Amersfoort.

Oecumenische gemeenschap
‘het Brandpunt’

Quantum est nobis via?
(Hoelang is de weg?)
Het woord ‘oecumene’ betekent letterlijk: de bewoonde wereld.
Het woord vindt zijn wortels in het kerstevangelie van Lucas
2: ‘Er ging een bevel uit van keizer Augustus dat de oecumene
[Grieks woord voor de gehele bewoonde wereld] moest worden
ingeschreven.’ Voor keizer Augustus was het om de eenheid van
keizerrijk in kaart te brengen.
Voor het christendom geldt: het naar elkaar toegroeien, elkaar
leren verstaan en samenwerken van de verschillende christelijke
denominaties = stromingen die ontstaan zijn na de scheiding
van de westelijke en oostelijke katholieke wereld in 1054 en alle
kerknominaties vanaf de Reformatie. Maar wat in 10 eeuwen
en 5 eeuwen gescheiden is krijg je niet zomaar meer bij elkaar.
Vandaar Quant est nobis via? (wat ook de titel is van het stuk dat
Johannes Paulus II in 1995 schreef over de oecumene)
4

Een oecumenische gemeenschap is een gemeenschap die zich
meer richt op de onderlinge overeenkomsten dan de verschillen en gezamenlijk verdergaat met de Bijbel als uitgangspunt.
Voorbeelden van oecumenische gemeenschappen zijn Taizé,
De Duif, de Dominicus kerk en de Studentenekklesia. We hebben in Amersfoort de oecumenische geloofsgemeenschap van
Het Brandpunt in Amersfoort- Noord. Maar er zijn problemen
ontstaan. In de vroege lente van 2021 heeft het bisdom Utrecht
besloten te stoppen met samenwerken en samen betalen. Daar
lagen diverse redenen aan ten grondslag, waaronder financiële.
Voor Het Brandpunt betekent het besluit dat er faciliteiten en
administratieve ondersteuning wegvallen en de gemeenschap
zelf katholieke voorgangers moet inschakelen. Kortom, het
Brandpunt staat voor de zware taak kerk te zijn en het kerkgebouw te blijven bekostigen met 30% minder inkomsten.
Anna Walsma, predikant van Het Brandpunt vertelt hoe ze daar
terecht kwam: ‘Vanaf 2017 maak ik deel uit van het pastoresteam
in Het Brandpunt. Daarvoor was ik predikant in De Herberg in

Nieuwland. In 2015 werd De Herberg ontmoetingscentrum en
werd er gekozen voor een minder kerkelijk profiel. Om het – oecumenische - kerkenwerk in Nieuwland goed te borgen werd dat
ondergebracht bij Het Brandpunt. Zo ben ik Het Brandpunt in
gerold, en sinds het vertrek van collega’s Geurt Roffel en Josephine van Pampus in 2021 vorm ik met kerkelijk werker Miriam
Bierhaus voorlopig het nieuwe team.’

Geschiedenis

Het begin van Het Brandpunt ligt in oecumenische vieringen die
vanaf 1989 in schoolgebouwen in Zielhorst gehouden werden.
Er ontstond de wens van een eigen kerkgebouw, hoewel nieuwe
wijken daar toen geen rekening mee hielden. De protestanten
uit De Inham in Hoogland namen het initiatief tot kerkbouw en
nodigden de katholieke partners van de St. Martinuskerk uit om
mee te doen. Met steun van de landelijke protestantse kerken en
van het aartsbisdom werd zo Het Brandpunt gebouwd en op 22
mei 1994 in gebruik genomen. Het Brandpunt was zo vanaf dag
1 een oecumenische gemeenschap. Oecumene zit als het ware in
ons DNA, in onze organisatie, de voorgangers, de aanpak van de
vieringen, de rituelen.

We zijn als geloofsgemeenschap
niet bij de pakken neer gaan
zitten maar met veerkracht
aan de slag gegaan
Anna vertelt hoe het besluit van het bisdom een klap was voor
de gemeente. ‘Er was boosheid en verdriet. Mensen geloven in
de beweging die de oecumene is en willen een gezamenlijke
geloofsgemeenschap zijn, ook al kan het best schuren, want er
zijn wel verschillen. Maar zoals Josephine van Pampus over oecumene zei: ‘Je bent niet compleet zonder elkaar’, en zodoende
zijn die verschillen ook goed en met respect gevierd.
We zijn als geloofsgemeenschap niet bij de pakken neer gaan
zitten maar met veerkracht aan de slag
gegaan. Wij proberen de financiële basis weer te versterken en bezinnen ons
gezamenlijk op de toekomst. Fijn is dat
enkele vertrouwde katholieke voorgangers zich aan ons blijven verbinden en
regelmatig voorgaan. Want de mensen
willen hun eigen manier van kerken
niet verliezen.’

Lezing over oecumene

In de zomer (31/8 tot 8/9) vindt in de Duitse stad
Karlsruhe de elfde assemblee van de Wereldraad van
Kerken plaats. Christenen uit ongeveer 350 kerken en
uit meer dan 110 landen komen bij elkaar om samen te
getuigen van hun hoop voor onze wereld. ‘De liefde van
Christus beweegt de wereld tot verzoening en vrede’, zo
luidt het thema van de bijeenkomst.
Op 28 juni om 20.00u is er daarom een lezing in de
Marcuskerk (Asschatterweg 1) in Leusden. Ds. Karin van
den Broeke, voormalig preses van de generale synode
en programmaleider van Kerk in Actie spreekt over de
Assemblee. (Meer informatie: Ds. Udo Doedens,
073-7859066; ugmdoedens@freeler.nl)

opzet van Het Brandpunt als gebouw. Mijn droom is dat deze
gemeenschap en deze plek herkenbaar is als een huis voor je ziel
met een hart voor de wijk en voor de wereld. We delen deze plek
alvast sinds kort met een Eritrese kerkgemeenschap, dat brengt
contact met migrantenkerken dichterbij.’
‘Ik heb er vertrouwen in dat wij als Het Brandpunt een herkenbare oecumenische gemeenschap kunnen blijven. We werken
er hard aan om er financieel ook uit te komen en ik heb er goede
hoop op dat dat ook gaat lukken. Het is het allemaal waard,
want de meerwaarde van oecumene is dat dat geheel zoveel
meer is dan de som der delen.’

Raad van Kerken Amersfoort

Anna is ook voorzitter van de Raad van Kerken in Amersfoort,
een oecumenisch samenwerkingsverband van kerken in de
stad. ‘In de Raad ontmoeten we elkaar en vanuit de Raad zijn we
present in de stad, bijvoorbeeld in de opvang van vluchtelingen
en bij de ondersteuning van minima. De recente gebedsbijeenkomsten voor en met Oekraïners en de actie Amersfoort geeft
warmte zijn daar voorbeelden van.’

Missionaire kerk

‘Een andere ontwikkeling is dat we er
momenteel aan denken hoe we meer
missionair kerk kunnen zijn. We willen
een manier vinden om het kerkgebouw
meer van de mensen en de wijk te laten
zijn, dat was oorspronkelijk ook de
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door: Martien Hoekzema

‘Iedereen gelooft
wel ergens in’
Hoe de kerk aansluit bij de
wereld van jongeren
Bart Schreuders (23) loopt dit studiejaar stage bij de Bergkerk voor zijn
studie theologie aan de PthU. Martien Hoekzema sprak met hem tijdens
zijn lunchpauze. Terwijl hij zijn boterhammetjes al wandelend door
Amersfoort wegwerkt spreken ze over levensvragen voor jongeren en of
ze daar nog voor te porren zijn. Of heeft de kerk de boot gemist?
Uit onderzoek van het SCP blijkt dat steeds minder mensen zich religieus noemen en nog minder gaan er naar de kerk. Hoe komt een jong
iemand zoals jij erbij om theologie te gaan studeren?
Ik ben begonnen met de studie Rechten in Utrecht en werd lid
van de studentenvereniging CSFR Sola Scriptura. Daar werd
ik uitgedaagd om op een abstracte manier na te denken over
geloven en er van een afstandje naar te kijken. Ik merkte dat ik
dieper over dingen nadacht, een stukje filosofie en theologie.
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Dus toen ik twee jaar geleden een bestuursjaar deed en niet
volledig kon studeren besloot ik de pre-master theologie te gaan
doen. Daarnaast heb ik vorig jaar een filosofische rechtenstudie
in Leiden gevolgd, waarbij je o.a. nadenkt over hoe het rechtssysteem in elkaar steekt en waarom we bepaalde keuzes maken.
Dit jaar ben ik dan aan de tweejarige Master theologie begonnen en rond ik (bijna) mijn studie rechten af. Ik weet niet zeker
of ik predikant wil worden, maar een stage als deze helpt me om
alle aspecten van het predikantschap te ervaren.

Dat ik theologie studeer heeft te maken
met mijn eigen zoektocht
Zelf kom ik uit een Gereformeerde Bondskerk, waar ik een hele
fijne jeugd heb gehad. Met het ouder worden ben ik me wel
gaan afvragen of deze manier van bijvoorbeeld diensten vieren
nog wel bij mij past. Bij de Bergkerk ontdek ik een hele andere
kant die qua vorm misschien nog wel beter bij mij past. Ik wil
breder kijken, maar weet nog niet precies waarheen.
Het lijkt erop dat de kerk haar jongeren verliest. Is het te laat voor de
kerk om bij jongeren aan te sluiten?
De kerk moet nooit doen of het te laat is, maar ze moet zich wel
realiseren dat ze soms de aansluiting verliest. Ik heb daar niet
per se een visie op, maar als jongere zelf merk ik hoe belangrijk
het is dat de kerk een goed verhaal heeft.
Een positief geluid waar heel duidelijk uit blijkt waar ze voor
staan en wat ze bieden. Niet dat je je vergelijkt met een ander
(bv, wij zijn niet zo orthodox), maar juist: ‘wat vinden wij belangrijk’.

de kerk moet nooit doen of het te laat is
Ik denk dat het voor jongeren ook belangrijk is om te benadrukken dat iedereen altijd wel ergens in gelooft. Niemand gelooft
echt niks. Je hebt altijd wel een visie op het leven, iets wat je zin
geeft, je motiveert. Over die dimensie, dat wat je niet direct vast
kunt pakken moeten we veel meer gesprekken voeren. Ik vind
dat zelf altijd leuk om te benadrukken en zo verdieping aan gesprekken te geven. Ik merk ook dat anderen daar prima over na
wíllen denken. Dat is ook een mooie manier om ieders verhaal
aan het voetlicht te brengen en aan de hand van die verhalen te
wijzen op een groter verhaal.
Het past misschien niet binnen een traditionele kerkdienst,
maar als je er goed over nadenkt is ook de preek daar een mooi
voorbeeld van waar je dan ook gebruik van kunt maken in
gesprekken.
Dus tja, als het aan mij ligt maken we het heel laagdrempelig,
de kerk als ijkpunt in de omgeving waar je terecht kunt met
vragen over wat je drijft. Er zíjn als kerk heeft dan al iets heel
waardevols.
Ons einddoel hoeft ook niet te zijn dat we de kerk volkrijgen,
maar dat we er zijn voor de mensen en zolang er mensen zijn die
actief in een kerk zitten... is het niet te laat.
Zijn er nog andere punten waarop de kerk iets beter kan aansluiten bij
jongeren?
Een goeie PR is het halve werk. Daarbij is de leefwereld van
jongeren ook echt online. Social media is daarbij heel belangrijk
voor de kerk. Daar kan nog best wat aan verbeterd worden denk
ik. Je ziet dat bv de EO daar beter in is. Hoe leuk is het om daarin
verbinding te zoeken en mee te experimenteren?

Over boeken die je doen denken

Verf en vuur
Waarom zou ik een boekje aanprijzen over een schilder, El Greco, die
500 jaar geleden leefde? Misschien omdat Harm Dane het schreef
die in de PGA van Amersfoort geen onbekende is? Hij zal er vast
een boeiende avond mee kunnen vullen in de najaarsprogramma’s.
Maar dat is te weinig reden.
Fascinerend
El Greco is een fascinerende schilder. Voor zijn werk moet je
ver reizen, dus is het een kans om via dit boek minutieus zijn
schilderijen te bekijken en het commentaar van Dane te lezen.
Het is als met een Bijbelverhaal en een preek: gaat de voorganger er
voor liggen of maakt zij/hij de weg vrij naar een verhaal. Met kunst
evenzo. Zie je met een commentaar meer of minder?

door: Dineke Havinga

Dat ik theologie studeer heeft te maken met mijn eigen zoektocht dus. Een zoektocht naar wat ik zelf vind en zelf wil. Het
geeft me de gelegenheid om me daarin te ontwikkelen. Dat is
één van de redenen dat ik voor de Bergkerk heb gekozen.

Lezenswaard

Wervelend en kleurrijk
Dane neemt je beslist op sleeptouw: toen hij voor het eerst een
Greco zag, dacht hij dat het in een verkeerde zaal hing. Hoe kan een
zo modern ogend schilderij zo oud zijn? Het is inderdaad verrassend
hoe wervelend, kleurrijk en levend die schilderijen zijn. Dat maakt
het mogelijk om er een gloedvolle ontmoeting mee aan te gaan.
Je ziet aangrijpende portretten van Jezus, Maria Magdalena,
Maria, van Jozef en zijn kleine zoon en van heiligen als Franciscus
en Martinus. Er zijn historische uitstapjes in het boek naar de
biografie van de schilder en naar de kerk historie uit die tijd, die de
dialoog met de schilderijen ondersteunt. Maar de uitstraling van de
personages op de schilderijen overbruggen de eeuwen.
Kritisch
Samen naar schilderijen kijken heeft ook iets van: ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet…. Ook dat gebeurt natuurlijk in zo’n boek, want
de schrijver is er zó door geraakt dat El Greco ook zomaar een
tijdgenoot kan worden, die kritisch was over wat heilig is, over de
macht van het kapitaal, over doorgeschoten individualiteit ten
koste van solidariteit. Een schilder die ons uitdaagt tot keuzes te
durven maken en niet zomaar te buigen voor iets. Humaniteit is de
drijvende kracht van de schilder volgens de schrijver.
In dat opzicht heeft het boek ook iets van een eigentijds
manifest. Maar dan te samen
met de verrukking van
gepassioneerdheid die je aan de
oude schilderijen van El Greco op
kunt doen.
In vlam en vuur gezet als op
Pinksteren.
Harm Dane
Verf en Vuur
In gesprek met El Greco
Van Warven, Kampen, 2022
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door: Govert Jan Bach

De Heilige Geest
in plaats van
metacommunicatie?
Een persoonlijk essay over de rol van de
Heilige Geest in onze communicatie
Een paar sterke verhalen zijn uitgangspunt van dit artikel.
Van sterke verhalen moeten we het hebben nu de grote verhalen
uitgeteld lijken zegt prof. Hans Alma.

Torenbouw van Babel

Het eerste verhaal vertelt in Genesis 11 van de toren van Babel
waarmee de mens goddelijke hoogten probeerde te bereiken.
Maar de bouwers raakten verward in hun taal en verstonden
elkaar niet meer waardoor de bouw stopte.

Emmaüsgangers

Het andere sterke verhaal gaat over de uitstorting van de Heilige
Geest over de discipelen waarin gesproken wordt van tongen van
vuur die zich vastzetten op ieder van hen. Het wonderbaarlijke
gevolg van die vurigheid was dat ieder zich verstaan wist in zijn
eigen taal. Een wonderbaarlijke zegen van boven. Het derde verhaal is dat van de Emmaüsgangers die onderweg naar Emmaüs
in gesprek kwamen met een toevallige reisgenoot. Deze sprak
zo vol vuur over de schriften dat zij later tegen elkaar zeiden was
ons hart niet brandende in ons, toen hij de schriften uitlegde.
De reisgenoot had tegen hun zin het reisgezelschap al verlaten,
maar toen hij bij het afscheid het brood brak herkenden ze Jezus
pas in hem.

Van een afstand

In communicatieproblemen in werk of relatiesfeer wordt vaak
metacommunicatie ingezet als tool om het probleem op te lossen. Daarbij neem je afstand van het probleem en de emoties
om van afstand of als het ware van boven, vanuit een helikopterview te kijken waarom de zaken niet lopen.

Godverlatenheid door de Hemelvaart

Het verhaal van het afscheid van Jezus doet een andere suggestie. Jezus voelt goed aan hoe moeilijk het voor zijn vrienden is als
hij hen nu definitief en vrijwillig verlaat. Daarmee actualiseert
hij als het ware de Godverlatenheid die hij zelf uitschreeuwde
aan het kruis Mijn Mijn God waarom hebt u mij verlaten.
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Theologe en mystica Simone Weil nam deze Godverlatenheid
als uitgangspunt van haar theologie. Na de schepping van de
wereld verliet God ons en maakte zich afwezig. De mens was nu
aan zet en hij maakte ruimte voor de mens door zijn afwezigheid. In de Hemelvaart van Jezus wordt deze gang nogmaals
geactualiseerd. Hij verlaat ons met de woorden, het is goed voor
u dat ik heen ga Met het motto Hebt elkander lief zoals ik u heb
liefgehad. Jezus geeft ons de trooster die wij de Heilige Geest
zijn gaan noemen.

De vloek opgeheven

Met Pinksteren wordt de verweesde en verlaten groep overvallen door de genadegaven van Vuur die uit de hemel lijken te
komen. Ze raken in vervoering, raken begeesterd, waardoor de
omstanders denken dat ze dronken zijn. De winst is het wonder
dat ze zich in hun eigen taal verstaan weten. De vloek van Babel
is daarmee opgeheven. Want was is er mooier dan in je eigen
taal gehoord en erkend te worden. Dit is meer dan een echo,
dit is door zijn wederkerigheid zelfs resonantie. Daarmee gaat
de Geest dus veel verder dan onze techniek van metacommunicatie . Daarin wordt gewerkt met afstand, probeer je afstand
te nemen van het gebeuren en over je eigen schaduw heen te
springen. Uit je eigen ik-beperktheid te geraken.

Een weg van liefde en empathie

Maar de geest wijst een andere weg door inzet van liefde en
empathie. Liefde voor de ander te voelen door zich in de ander
te interesseren en zelfs de vijand die je in de ander ziet lief te
hebben. Wat Simone Weil ‘aandacht’ noemde. Een vorm van
liefde waarvoor je ook veel van je ego moet inleveren om ruimte
voor de ander of het andere te krijgen. In plaats van afstand
nemen bepleit Jezus verbinding. Dat vraagt van ons moed en
ontvankelijkheid. Luisteren naar de ander. Zoals het reisgezelschap op weg naar Emmaüs zich opende voor de uitleg van de
schiften waardoor hun hart brandde en ze begeesterd raakten.
Met die begeestering en ontvankelijkheid voor de ander en het
andere, hebben we geen metacommunicatie meer nodig. De
Geest geneest.

Vakantiehuisje 1

Taal-vaardig
Wat is de taak
van het woord
uit de verte
gefluisterd langs eeuwen
en door ons gehoord?
Wat is de zin
dat die oeroude teksten
in cryptische tekens
eens werden verwoord?
Begrijpen wij ooit
de hoogte en lengte
breedte en diepte
van wat toen werd gezegd?
Waarom komt
van die simpele woorden
in ons dagelijks leven
zo weinig terecht?
Joop.

Bijna direct na de eerste oproep om huisvesting
ter beschikking te willen stellen voor gevluchte
Oekraïners, belde een gemeentelid: ‘ik wil mijn
vakantiehuisje wel ter beschikking stellen. Ik gebruik
het toch niet zo vaak. En als er geen Oekraïners voor
zijn, dan mogen er ook andere vluchtelingen in
waarvoor plek wordt gezocht.’
Hartverwarmend! Helpen waar geen andere helper is.

door: Henk Speksnijder

De diaconie voor het licht

Vakantiehuisje 2
De Diaconie organiseert binnenkort weer de actie
‘Vakantiegeld delen’. Een paar honderd gezinnen vooral alleenstaande moeders met kinderen met
een zodanig laag inkomen dat er geen vakantie van
betaald kan worden - krijgen uit de opbrengst een
bedrag om een paar dagen weg te gaan: overnachten
ergens in een huisje, kamperen, een uitje naar een
pretpark te maken, of iets te doen wat de vakanties
breekt.
In het College van Diakenen werd voorgesteld om,
in navolging van vele diaconieën in het land, als
Diaconie zelf een vakantiehuisje aan te schaffen,
zodat de Diaconie mensen met een extreem laag
inkomen een week op vakantie kan sturen, ergens in
Nederland.
En, ook toevallig, er werden voorbeelden genoemd
van PGA’ers die hun vakantiehuisje wilden verkopen
vanwege hun hogere leeftijd, het altijd noodzakelijke
te verrichten onderhoud, de als zwaarder ervaren
reistijden, etc. Van het een kwam het ander,
uitmondend in de volgende oproep aan u: zijn er
onder de leden van de PGA mensen die overwegen
om hun vakantiehuisje te verkopen? Zo ja, zou het
iets voor de Diaconie zijn? Neem dan contact op
met Liesbeth Schipper van het Kerkelijk Bureau, tel
0334610441.

Vakantiehuisje 3
Heeft u een vakantiehuisje, maar u wilt er niet vanaf?
Zou u het dan een keer per jaar, bij voorkeur in de
schoolvakanties, ter beschikking willen stellen voor
het diaconale doel om daar een moeder met kinderen
vakantie in te laten vieren? Alles in overleg uiteraard.
Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het
Kerkelijk Bureau.
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Stadsdominee

Stadsdominee

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

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.

Wachten - een kunst op zich
In Handelingen, net voor het beroemde
Pinksterverhaal, staan de woorden opgetekend die Jezus tegen zijn leerlingen
sprak: "Ga niet weg uit Jeruzalem, maar
blijf daar wachten op wat de Vader
heeft beloofd, waarover jullie van Mij
hebben gehoord. Johannes doopte met
water, maar binnenkort worden jullie
gedoopt met de heilige Geest." (Handelingen 1: 4/5)

Het wachten is het thema van dit
Pinksterlied. Kunnen wachten, bereid
zijn om te wachten, niet ongeduldig
worden maar wel open staan en klaar
staan – het is een kunst op zich. En elke
kunst moet geoefend worden. Elk vers
van dit lied eindigt met een bede om
de Heilige Geest, de kracht van God in
mensen. Daar verlangen we naar, dat is
het waard om op te wachten.

De afbeelding is van Hendrik Werkman
(1882-1945), een grafisch kunstenaar
uit Groningen, die vooral bekend werd
door zijn 'druksels'.
Ik wens iedereen een vrolijk, onstuimig
of juist ingetogen Pinksterfeest. Heet
Gods kracht welkom in je leven!
Diederiek van Loo

Hendrik Werkman, uit de Chassidische vertellingen, Wachten op God
Lied 692 NLB, tekst: Marijke de Bruijne, melodie Wybe Kooijmans
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Amersfoortse Zwaan

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

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

Agenda voor de
Amersfoortse Zwaan
5 juni, 10.30 uur: Pinksteren! Is er een
beter begin voor een jubileum feestmaand van de kerk dan het Pinksterfeest? Zondag 5 juni, 10.30 uur is er een
viering waar Mieke Honingh met haar
altviool aan meewerkt. We lezen, naar
het voorbeeld van de synagoge uit het
boek Ruth. Een verhaal over oogst en
toekomst. Over de kracht van God die
werkt in mensen die het goede doen.
11 juni, 16 uur: Opening van de fototentoonstelling Kei heilig. De jury zal haar
keuze toelichten en Diederiek van Loo
reflecteert op hoe 'heilig' eruitziet in
de ogen van deze fotografen. Het wordt
een bijzondere blik op de stad Amersfoort. Daarna zullen we het glas heffen
en is er tijd om samen alle kunstwerken
te bekijken. Ook kan er al gestemd worden voor de publieksprijs. Het boekje
met alle genomineerde foto’s is ter
plekke te koop, en de hele zomer ook bij
boekhandel Veenendaal.
18 juni, 16 uur: Buitendag! De Zwaan
vliegt een klein eindje de stad uit voor
een beiaardconcert en rondleiding op
het Belgenmonument door twee van
onze eigen vrijwilligers: beiaardier Jeroen Heijungs en gids Agaath Bartelds.
We hopen op een zonnige middag en
heten iedereen welkom. Heel bijzonder
om niet alleen de beiaard te horen,
maar ook te zien hoe de beiaardier aan
het werk is!
25 juni, 16 uur Viering. We gedenken
dankbaar dat het project Amersfoortse
Zwaan tien jaar geleden 'begon'. Was u
vroeger betrokken, bent u nu betrokken
bij deze kleine kerk in de binnenstad?
Dan nodigen we u van harte uit om mee
te bidden en te zingen. Om brood en
wijn te delen als gasten aan de tafel van
de Heer. En om na afloop van de viering
buiten een toost uit te brengen op de
toekomst van de Amersfoortse Zwaan.
Dat die zonnig mag zijn!

Zonnebloemen en de kerk!

Muurgedicht
Voormalig stadsdichter Jacques de
Waart onthulde op 14 mei een nieuw
muurgedicht, op de hoek bij de kerk.
Het is tot stand gekomen in samen
spraak met de buurt en op initiatief
van Henk Pul en Ingrid Winterink, toen
eigenaar van café Bij Hein. "Nu ik voor
mijn woorden sta, wie staat er achter
mij?" vraagt de dichter aan de toevallige
passant en lezer.

kracht van de Geest. Zo is een krachtige
geloofsbelijdenis en een smeekbede
om bijstand net buiten de kerk te vinden. Zoals mij wel vaker opvalt.
Daarom ben ik graag stadsdominee.

Ik moet bij deze regel denken aan de
beroemde uitspraak van Luther, toen
hem het vuur na aan de schenen werd
gelegd, maar hij zijn diepste geloofsovertuiging niet wilde herroepen: 'Hier
sta ik, ik kan niet anders'. En dan het
bordje met die bijzondere straatnaam
eronder: Achter de Heilige Geest. Wie
voor zijn woorden stáát, doet dat uit
11

Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Adventkerk
Kerkdiensten

In de maand juni staan er een aantal bijzondere diensten gepland.
Op zondagmorgen 5 juni vieren we het
Pinksterfeest. In deze dienst doen een
aantal gemeenteleden belijdenis van het
geloof. We lezen over de uitstorting van de
Geest in Handelingen 2.
Op zondag 19 juni vieren we in de morgenen avonddienst het Heilig Avondmaal. Op
de weekbrief zal te zien zijn wie voorgaat in
deze diensten.

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

Op zondagmorgen 26 juni zal de Heilige
Doop worden bediend. We lezen in deze
dienst Lucas 9 vers 51-62, een pittige tekst
over het volgen van Jezus.
Op zondagmorgen 3 juli staat er een
kinderdienst gepland. Kinderen die volgend
jaar naar de middelbare school gaan nemen
afscheid van de basiscatechese.
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.

Huwelijksjubileum

Op 28 juni is het maar liefst zestig jaar geleden dat de heer W.G. Kelder en mevrouw
G. Kelder-Rooks elkaar het ja-woord gaven.
We wensen hen een prachtige dag!

In memoriam - Johanna van Wandelen-van der Jagt
Op 3 mei is onze zuster Johanna van
Wandelen - van der Jagt overleden.
Mevrouw Van Wandelen, of Jopie,
zoals ze genoemd werd, werd op 26

december 1928 geboren in Hilversum.
Samen met haar man, met wie ze in 1951
is getrouwd, heeft ze een dochter en
twee kleinkinderen gekregen.
Mevrouw Van Wandelen voelde zich
thuis en opgenomen in de Adventkerk.
Ze bezocht de Bijbelkring en had
daar veel aan. Zij leefde in een vast
vertrouwen dat zij bij de Here God
hoorde en er voor haar een plaats was in
de hemel.
Lange tijd was mevrouw Van
Wandelen vrijwilligster in het
Elisabethverpleeghuis, bezocht
bewoners op de gesloten afdeling en

schonk koffie in het huis. Ook ander
bezoekwerk had haar hart. Samen
met een paar andere dames sportte zij
regelmatig en had veel plezier. De open
maaltijden, de koffieochtenden in de
kerk en de seniorenuitstapjes vond zij
ook erg fijn.
De afgelopen (corona)jaren vielen haar
geregeld zwaar. Wel deed zij nog af en
toe mee met activiteiten in het huis en
in de Adventkerk. Het uitzicht op de
nieuwe hemel en aarde, waar alles goed
zal zijn en wij bij God zullen wonen,
gaf haar troost. ‘We hebben allemaal
vragen, en dat is prima’.

Verschillende jongeren namen afgelopen seizoen deel aan de
gespreksgroep Basics van het geloof. Aansluitend kiest een aantal
van hen ervoor belijdenis te doen, sommigen ook niet. Vier jongeren
vertellen hiernaast over hun ervaringen.
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‘Belijdenis doen, daar zie ik voor nu van af ’
“Het leek mij leuk om te praten
met mensen over het geloof en tot
nieuwe inzichten te komen”, zegt Mart
Jan Koops. “Ik wilde ook kijken of
belijdenis doen wat voor mij was, maar
daar zie ik voor nu van af.”
“De Bijbel houdt mij vaak wel bezig,
als ik daaruit lees vind ik leuk om er
wat dieper over na te denken.” De
gesprekken hielpen daarbij, zegt hij.
“Ze waren altijd erg open en divers,
het was erg fijn om dominee Mosterd
als gespreksleider daarbij te hebben.”
Wat hem bij blijft, is “de afwisseling
om steeds bij iemand gastvrij te
worden ontvangen en de gesprekken
waarbij Bijbelse thema’s relatief snel
werden vertaald naar onze tijd, en
waarna we ook zelf vertelden hoe we
daarin stonden; soms aan de hand
van stellingen. Ik vond dit zelf een erg
leuke gespreksvorm.”
“Geloven is voor mij redelijk normaal”,
zegt Mart Jan, “omdat ik christelijk
ben opgevoed. De deelname aan de
gespreksgroep heeft mijn geloof deels
wel versterkt.”

‘Het is fijn als iemand je soms uit je
geloofsroutine kan halen’
“Enige tijd geleden werd ik door Hendrik
Mosterd gevraagd om mee te doen aan de
belijdenis catechese”, vertelt Thijs van der
Wal. “Ik had er eerder in mijn leven niet echt
bij stilgestaan om belijdenis te doen, maar
het leek het goede moment om me hier
mee bezig te houden. De afgelopen jaren
ben ik sowieso meer met mijn geloof bezig
gegaan en wat het geloof voor mij in het
dagelijks leven betekent.”
Vragen die hierbij een rol spelen zijn
bijvoorbeeld “leef je op de ‘juiste’ manier?
Hoe benader je vraagstukken op werk of
privé uit gedachte van het geloof? Geloof je
wel echt?” Deze en nog veel meer andere
vragen zijn ook teruggekomen tijdens
de gesprekken, vertelt Thijs. “Het is fijn
om samen met anderen na te denken en
te spreken over opvattingen en ideeën in
relatie tot geloof. Een andere invalshoek
of opmerking zet je soms aardig aan het
denken! En dat is positief, je zit soms te
vaak in je routine, ook van het geloof. Het
is dan fijn dat iemand anders je daar ‘uit
kan halen’ en je weer ergens opnieuw over
laat nadenken. Ook wanneer je in eerste
instantie ergens heel anders over denkt
en je standpunt daarin niet verwacht te
wijzigen, je komt voor mooie verrassingen
te staan. Ik heb dan ook met heel veel
plezier deelgenomen aan deze catechese
en kijk met ontzettend veel plezier uit naar
mijn belijdenis!”

‘Wat geloof ik? Wat is de kern, wat zijn
randzaken?’
Leendert Prins dacht al na over
belijdenis doen, en toen hij in de
weekbrief las over de gespreksgroep
Basics van het geloof besloot hij mee
te doen. Vragen die hij daarmee naar
toen nam, waren “wat geloof ik? Wat is
de kern en wat zijn de randzaken? Wat
is het goede en hoe kan ik dat doen?
Hoe kan ik er voor mijn naaste zijn?”
In de gespreksgroep “hebben we heel
diverse gesprekken gevoerd, allemaal
met een centraal thema, zoals de doop,
belijdenis doen, avondmaal vieren,
vergeving van zonden, de persoon van
Jezus. Aan de hand van vragen als ‘wat
betekent je doop voor jou?’ of ‘hoe
beleef je het avondmaal?’ kwamen we
tot persoonlijke gesprekken.”
Leendert ontdekte dat “we allemaal
vragen hebben. En dat is prima; juist
door het er met elkaar over te hebben
kun je groeien in je geloof.”
“Het geloof is mijn houvast”, zegt
Leendert. “Weten dat Jezus voor mij
gestorven en weer opgestaan is geeft
rust en plaatst dingen in perspectief.”

De Adventkerk is een christelijke
geloofsgemeenschap, die midden
in deze tijd staat en waarin ruimte
is voor de vragen die daarbij horen.
Tegelijkertijd wortelen we in de gereformeerde traditie, waarin God
zelf centraal staat. De spanning

hiertussen vormt een vruchtbare bodem; om samen Bijbel te lezen, Christus
te volgen, te zingen en te bidden. Zo
zien we verlangend uit naar de komst
van Gods koninkrijk. In de Adventkerk
is iedereen welkom, en kan iedereen
meedoen. ’s Zondags én door de week.

De liturgie bevat klassieke en
eigentijdse elementen. Centraal
staat diepgaande prediking, die
de Bijbel onderzoekt, maar ook de
brug slaat naar het dagelijks leven.
Predikant: ds. Hendrik Mosterd
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Protestantse wijkgemeente

Bergkerk
Bergkerk

Vieren

Zondag 5 juni, Pinksteren
Vijftigste Paasdag
Feest van ‘ruach’ adem, wind. “Uw adem
vernieuwt het gezicht van de aarde”(Ps.104).
Lezing uit het verhaal van Ruth.
Let op! Dienst van Schift en gebed om 10.00 uur.
Op deze zondag gaat het zomerrooster in (juni,
juli en augustus), 10.00 uur dienst.
Zondag 12 juni, Trinitatis
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel. Lezing
Ruth 3.
Op deze zondag Trinitatis willen we, zoals ook
vorige jaar is gebeurd, als wijkgemeenten van de
Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) aan
elkaar de groeten overbrengen. Dat betekent
dat elke gemeente een vertegenwoordiger
ontvangt van een van de andere gemeenten,
en zelf ook weer een vertegenwoordiger naar
weer een andere gemeente afvaardigt. Zo zijn
we bij elkaar op bezoek als teken van onderlinge
verbondenheid en mogen we een groet brengen
en ontvangen.
Zondag 12 juni, Trinitatis
18.00 uur gezamenlijke dienst van de
Protestantse Gemeente Amersfoort in de St.
Joriskerk.
Voorgangers: ds. Arjan Plaisier, ds. Jan van
Baardwijk en ds. Gerard Kansen.
Zondag 19 juni, 2e na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed.
Lezing Ruth 4.
Voorganger dr. Albert Jan Stam uit Leusden
Zondag 26 juni, 3e na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger dr. Rein Brouwer uit Amsterdam
Zondag 3 juli, 4e na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed
Voorganger ds. Marieke Sillevis Smit uit
Utrecht

Avondgebed

Halverwege de week, op woensdagavond, is
er in de kapel van de Bergkerk het avondgebed. U bent hartelijk welkom voor de
vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur
luidt de klok. Woensdag 29 juni is het laatste avondgebed voor het zomerreces.

Uit de kerkenraad

In de kerkenraad van 20 april is onder meer
gesproken over de toekomstvisie van de
PGA voor het jaar 2030. De wijkkerkenraden
zijn uitgenodigd hun reactie te geven. In
deze toekomstnotitie worden vier beleidsvoornemens genoemd te weten:
1. PGA stimuleert het ontstaan en in stand
houden van vierplekken,
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2. Het ontwikkelen van een digitale gemeenschap,
3. Stedelijke portefeuilles,
4. Informatievoorziening, intern en extern.
De kerkenraad heeft deze voornemens
besproken aan de hand van een concept
reactie van het moderamen. Ten aanzien
van het oprichten van één digitale gemeenschap is de kerkenraad zeer terughoudend.
De reactie van de kerkenraad op al deze
beleidsvoornemens is aan de PGA gestuurd.
De verwachting is dat het beleidsplan
Cirkels van Verbondenheid II in de juni
vergadering kan worden afgerond.
In de pauze van de vergadering biedt Jan
Willem de With de Bergkerk vier zilveren
wijnkommen aan. Deze wijnkommen kunnen gebruikt worden bij de Avondmaalsviering om de ouwel in de wijn te dopen. De
zilveren wijnkommen passen uitstekend
bij het avondmaalszilver van de Bergkerk.
De kerkenraad is zeer erkentelijk voor het
geschenk en heeft het in dankbaarheid
aanvaard.
Meegedeeld wordt dat maandag 30 mei de
heer Chris Keulemans komt vertellen over
zijn boek Gastvrijheid, een actueel thema in
deze tijd. Dit is een diaconale avond voor de
gehele PGA.
In de kerkenraadsvergadering van 18
mei spraken we over de jaarrekening en
begroting van de stichting de Amersfoortse
Bergkapel en die van onze wijkgemeente
(deze is te vinden op de website, onder
Wie zijn wij? De Bergkerk  Financiën). De
kerkenraad is verheugd dat gemeenteleden
ook dit jaar weer bereid waren om in het
kader van de Kerkbalans ruim voldoende bij
te dragen aan het gezond houden van onze
wijkgemeente. Daardoor en dankzij de verhuuractiviteiten kon 2021 met een positief
saldo van €27.000 afgesloten worden.
Het beheerteam (Dik Sanders, Annemarie
van de Biezenbosch en Riemke Leusink)
informeerde de Kerkenraad in een notitie
over hun ervaringen bij de zalenverhuur. Dit
loopt goed, maar er zijn te weinig vrijwilligers om een stabiel beheerteam te vormen:
als iemand uitvalt door ziekte of vakantie
vergt dat veel van de andere vrijwilligers uit
het team. Daarom zal het aantal verhuurmomenten iets teruggeschroefd moeten
worden, waardoor er uiteraard ook iets
minder inkomsten zullen zijn. Tenslotte
werd er door de kerkenraad vooruitgeblikt
naar seizoen 2022-23.
Scriba Martha Beuckens

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

Wij gedenken

Wilhelmina (Mien) Slijper is 22 april in
verpleeghuis De Lichtenberg overleden. Ze
was op 21 april nog 93 jaar geworden. Vele
jaren woonde zij samen met haar broer Fred
Slijper (overleden in 2012) in het ouderlijk
huis aan de Van Effenlaan. De uitvaartdienst
was vrijdag 29 april in de aula van Rusthof,
waarna we haar hebben begraven in het
familiegraf.
Wim Noomen, (Bloemweg) is zaterdag 7
mei in de leeftijd van 79 jaar geheel onverwacht overleden. Na zijn drukke arbeidzame leven, ruim veertig jaar was hij aan de
VU verbonden, waarvan de laatste negen
als bestuursvoorzitter, kwam hij dichter bij
zijn dochters wonen in Amersfoort. Hier
groeide ook de verbondenheid met de
Bergkerk. De uitvaartdienst was zaterdag 14
mei in de aula van Rusthof. Ds. Rolinka Klein
Kranenborg van de Veenkerk, de kerk waar
zijn dochter mee verbonden is, was voorganger in de dienst. Moge zijn nagedachtenis
tot vrede strekken voor zijn kinderen en
kleinkinderen.
Gerrie Keulemans-Haars, (De Tol, Woudenberg) is zondag 8 mei in de leeftijd van 93
jaar overleden in verpleeghuis Lisidunahof
te Leusden. Samen met haar man Nico
Keulemans werkten en woonden zij in vele
landen o.a. uitgezonden voor de Wereldraad
van Kerken. De Bergkerk was de kerk waar
ze altijd terugkeerde, in de jaren dat ze
niet in het buitenland woonde, en tot vorig
jaar de diensten bijwoonde, ook toen het
uiteindelijk op afstand moest. Vrijdag 13 mei
was de afscheidsdienst in de Bergkerk, we
lazen de trouwtekst 'maar zoekt eerst Zijn
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles
zal u bovendien geschonken worden'. Moge
haar nagedachtenis tot vrede strekken voor
Nico, haar kinderen en kleinkinderen.
Maria Helena Opstelten - de Beste is maandag 16 mei in de leeftijd van 96 jaar overleden. Mevrouw Opstelten was in 2017 van
Eindhoven naar Amersfoort verhuisd, om
dichter bij de kinderen te zijn. Ze woonde
in de Bolderhof. Via de online verbinding

was ze zeer betrokken bij de Bergkerk. De
uitvaartdienst met als voorganger ds. Van
Baardwijk was vrijdag 20 mei in de Ontmoetingskerk te Eindhoven, waarna zij begraven
is bij haar man. Moge haar nagedachtenis
tot vrede strekken voor haar kinderen en
kleinkinderen.

Bereikbaarheid predikant

Van 13 juni t/m 10 juli ben ik uit het gemeentewerk. We hopen te genieten van enkele
weken zomerverlof. In voorkomende gevallen kunt u via het pastoraal meldpunt

0619945139 een beroep doen op pastorale
zorg of een vervangende predikant.

Stenenrapersgeloof

Willem Jan Otten schreef een mooi en rijk
boek. Hij maakte van het 'missen van de
mis' in coronatijd, een deugd en schreef een
verslag van een persoonlijke en poëtische
'tocht naar binnen' dwars door alle 52
zondagen van het jaar. Willem Jan Otten,
Zondagmorgen, over het missen van God
(Skandalon, 2022). Voor de Paastijd nam hij
het volgende gedicht op (pag. 41).

Stenenrapersgeloof
Elke klinker neem je als een boek ter hand
en tikt hem met je hamer aan en duwt hem
op zijn plaats en klinkt hem strak, zo klinkt het,
klenk. Soms kijk je op en om je heen,
er zijn er in de hitte meer als jij,
vastberaden weigeraars van horizon,
hangers aan het geloof dat al
wat jullie weten van waarheen de weg
alleen gekend kan zijn door het rapen
van lukrake stapels langs het rulle zand.
Waarheid, leven, klenk, en knie voor knie
leg jij de weg af die je eigenhandig legt.
Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk

Tegenstroom
Bergkerk in lentetooi

Zondag 5 juni na de Pinksterdienst zal ons
gemeentelid Tom Segaar enkele gedichten
lezen uit zijn pas verschenen dichtbundel
Tegenstroom. Zoals hij het zelf zegt: “Zonder
dat ik weet hoe het precies werkt, blijkt het
schrijven van gedichten voort te komen uit
een sterke behoefte om taal te vinden voor
alles wat me bezighoudt.” Er is gelegenheid
de bundel -indien gewenst gesigneerd- aan
te schaffen. Prijs van de bundel is €15,00. De
opbrengst van de verkoop is bestemd voor
de Voedselbank.

De Bergkerk is gelegen in het
Amersfoortse Bergkwartier, maar
de leden komen uit heel Amersfoort en omgeving. De gemeente
kenmerkt zich door ruimte voor
persoonlijke geloofsbeleving binnen een oecumenische liturgische
traditie. De kerk als een gemeenschap van gelovige en ongelovige

mensen rond Woord en Sacrament,
waar geloof kan worden gewekt.
Liturgie en kerkmuziek zijn belangrijke
kenmerken.
Verder kennen we een jaarlijkse ‘bergrede’, maandelijkse concerten ‘Muziek
op de Berg’, gespreksgroepen en het
project ‘Onder de vijgenboom – zin in
de ouderdom’. In pastorale en diaconale

zorg en in het jeugdwerk wordt
het gemeente-zijn vorm gegeven.
Aanvullend aan de kindernevendiensten is er eens per maand in de
kapel een ‘ouder-kind-viering’ waar
we spelenderwijs via de Godly-play
methode op zoek gaan naar de
betekenis van Bijbelverhalen.
Predikant: ds. Jan van Baardwijk
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De Bron
Bij de diensten

De Bron

Zondag 5 juni, Pinksteren, het feest van de
Geest. Ds. van der Zwan gaat voor. Een feest
waar beweging in zit en wij in beweging
komen. Want het is ook het feest van de
hoop. Dat zal deze dienst kleuren. Wat geeft
je hoop? Wat is daarvoor nodig? Wat kan je
daar zelf voor doen? Trek wat feestelijks aan
en het zal de feestvreugde verhogen als er
wat mensen zijn die iets meenemen voor bij
de koffie na de dienst!
Op 12 juni vieren we het feest van Trinitatis,
het feest van de Drie-eenheid. De kunstschilder Henk Helmantel heeft een prachtig
schilderij gemaakt over de Drie-eenheid. Als
het lukt wil ik die in die dienst graag tonen.
Als het niet lukt vertel ik er iets over.
Op deze zondag hebben we een gast in ons
midden uit de St. Joriskerk die meedoet
met de voorbeden. Op die manier willen we
iets uitdrukken van de Geestkracht die ons
samen wil brengen rondom het Woord dat
leven doet. Een gemeentelid uit De Bron is
te gast in de Johanneskerk.
Op zondag 19 juni neem ik officieel afscheid
van de Protestantse Gemeente Amersfoort
en in het bijzonder van de wijkgemeenten
De Bron en de Emmaüskerk. De dienst is
gezamenlijk voor en van beide wijkkerken.
We beginnen om 10.00 uur en na de dienst
zullen er een paar korte toespraken zijn.
Daarna is er, zoals gebruikelijk, koffie en
er zal vast iets lekkers bij gepresenteerd

worden. Er zullen ook gasten aanwezig zijn.
Wilt u hen hartelijk welkom heten?
Zoals gezegd is het een gezamenlijke dienst
van de Bron en de Emmaüskerk. Omdat
de dienst in De Bron is, wordt de muziek
verzorgd door twee mensen die veel voetstappen in de Emmaüskerk hebben liggen
namelijk Tjitske Homma en Jaap Kwakkel.
We hopen op een mooie dienst samen.
Zondag 26 juni is ons gemeentelid ds. L.
Schoonderbeek de voorganger en op zondag
3 juli ons gemeentelid dhr. K. Hoogendoorn.
In zijn dienst staat Ps. 139 centraal.

In memoriam

Wilhelmina Johanna Stellingwerf-Leipoldt
(1940-2022)
Helma Stellingwerf is op de avond van
Goede Vrijdag, 15 april, overleden op de leeftijd van 82 jaar. Sinds 2016 was zij weduwe
van Fred Stellingwerf. Uit hun liefde zijn
twee dochters geboren. Twee schoonzoons
kwamen daarbij en twee kleinkinderen die
met trots aan deze oma terugdenken.
Ze is geboren in Amsterdam, twee maanden
voordat de oorlog uitbrak. Toen ze acht
was overleed plotseling haar moeder.
Haar verdere leven heeft ze haar moeder
gemist. Zullen deze jeugdervaringen mede
bepaald hebben dat voor Helma zorgen
voor een ander, verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid zo kenmerkend waren?
Studeren zat er in haar jonge jaren niet in.
Dat heeft ze later ingehaald en ze bleef

kerk: De Bron, Vogelplein 1, tel. 4728167
koster en beheer/verhuur: Mw. M. de Koning-Timmer,
tel. 4759941, koster@debronamersfoort.nl
predikant: ds. R.G. van der Zwan, Australiëring 15,
3823 XK, tel. 4755158, rgvanderzwan@kpnmail.nl
(maandag, dinsdag en vrijdag) en ds. B. Borger (parttime),
Van Randwijcklaan 181, 3815 MS, tel. 4799080,
b2.borger@planet.nl scriba: scriba@debronamersfoort.nl
wijkkas: NL05 INGB 0005 0407 29 tnv De Bron
autodienst: G. Doornekamp, tel. 4720729 en
H.J. Verbaan, tel. 4723682
kopij wijkberichten: naar de predikanten
internet: www.debronamersfoort.nl

openstaan voor nieuwe kennis en inzichten.
Ze had een brede belangstelling voor wat
er in de samenleving gebeurt en heeft zich
daar met tomeloze energie voor ingezet
in diverse maatschappelijke functies. Die
inzet is gewaardeerd met een koninklijke
onderscheiding.
Haar vertrouwen was groot dat God deze
wereld en ons mensen niet loslaat. We komen bij God tot onze bestemming. Hoe precies – we kunnen het niet zeggen, liederen
geven er voor haar woorden voor en beelden
aan. De dankdienst voor haar leven met veel
door haar aangedragen liederen vond op
vrijdag 22 april plaats in De Bron.
Onze gebed om troost en moed was en is
voor haar gezin, familie en anderen die deze
lieve, wijze en betrokken vrouw missen.
ds. Rein van der Zwan

Tweede lustrum De Bron

Om alvast in de agenda te zetten: Op
zondag 11 september a.s. vieren we het
tweede lustrum van De Bron, een startzondag om terug te zien en vooruit te kijken. Op
de dagen voor en na die zondag zijn er ook
diverse activiteiten, ludiek, vrolijk, inhoudelijk, smakelijk. Nadere informatie volgt.

Gemeenteleden uit diverse
kerken maakten een groepsreis
‘In de voetsporen van Paulus’ door
Griekenland, 30 april - 8 mei jl.
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Afscheid
En voor je het weet is het 19 juni en zal
ik voorgaan in mijn afscheidsdienst na
negentien jaar gewerkt te hebben in
Amersfoort. Met sommigen van u en
jullie heb ik negentien jaren samen
opgetrokken en hebben we lief en leed
gedeeld. Het waren hectische jaren
van 2003 – 2010. Maar ook toen de PGA
ontstond bracht dat weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Vaak mooie, maar
soms ook vervelende.
Toen wij hier kwamen wonen wilde onze
dochter Mirjam wel eens weten waar
ze tot dan toe gewoond had. Het bleek
op dat moment, ze was negen jaar, dat
ze op negen verschillende plekken had
gewoond, gemiddeld dus één verhuizing per jaar. Maar daarna bleven de verhuizingen uit, ten minste wat Martina
en mijzelf betreft. Dat geeft aan dat het
goed toeven is in Amersfoort. Martina
en ik hadden wel altijd de wens om nog
eens terug te gaan naar het Noorden
en we dachten dat we dat zouden gaan
doen met ons pensioen. Martina werkt
immers in Amsterdam en zal dat blijven

doen. Maar ‘dankzij’ de corona ontdekten
wij, net als vele anderen, dat thuiswerken
ook een prima mogelijkheid is. Martina
is nu gemiddeld één dag in de week in
Amsterdam en de rest van de week werkt
ze veel thuis. En dat kan net zo goed vanuit
Groningen dan vanuit Amsterdam. Hoewel
Groningen: we zijn bezig met het kopen van
een huis in Zuidhorn, een mooi dorp ten
zuidwesten van Groningen. Daar hebben we
met al die negen genoemde verhuizingen
ook al eerder gewoond en Jos en Mirjam
zijn daar geboren. Die plek heeft dus ook
betekenis voor ons.
Mijn werkzaamheden zullen zich afspelen
in het kerkgebouw van de Remonstrantse
Gemeente in Groningen aan de Coehoornsingel (als je het station uitloopt naar het
Groninger museum loop je nog een straatje
verder en dan ben je bij de kerk).. De
gemeente is een streekgemeente: er wonen
leden in Beetsterzwaag en Beilen, in Appingedam en Stadskanaal en alles daartussen
en natuurlijk in de stad Groningen zelf.
Nieuwe uitdagingen in een voor mij bekende landstreek. Ik heb er zin om daar een

nieuwe start te kunnen maken, maar ik
besef terdege dat ik in Amersfoort ook
veel zal achterlaten. Afscheid nemen is
een beetje sterven, zeggen de Fransen.
Zo voelt het voor mij, voor ons ook.
Maar we weten ook dat we het hier heel
goed gehad hebben met u en met jullie.
Heel veel dank daarvoor. Het ga jullie
goed.

Het kerkgebouw van wijkgemeente De Bron staat in Liendert,
Vogelplein 1, schuin tegenover de
Jumbo. Maar een wijkgemeente is
meer dan een gebouw. De mensen
die er komen wonen rondom De

Bron, maar wonen ook in andere wijken
van de stad en zelfs daarbuiten. De
gemeente is divers, jong en oud voelen
zich er thuis. We schuwen het experiment niet, maar vinden traditie ook
belangrijk. We zijn gemeente van Chris-

tus en laten ons leiden door Hem.
Steeds opnieuw zoeken we naar
een goede manier om Christus te
representeren in de wereld van
vandaag, dichtbij en verder weg.

God zal met je meegaan,
als licht in je ogen,
als lamp voor voet,
als hand op je hoofd
en arm om je schouder,
als baken bij ontij en verte die wenkt:
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.
				
(Sytze de Vries)
Berend Borger, Martina Cornel,
Jos en Gjilke, Mirjam

Predikant: Ds. Rein van der Zwan
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De Brug

De Brug

De komende diensten

De 50 dagen na Pasen vinden de afsluiting
met het Pinksterfeest. De opgestane Heer,
die naar de hemel is opgestegen, laat ons
niet alleen maar zendt de Heilige Geest. Wel
is er afstand tussen Jezus en zijn leerlingen.
Een afstand die het verlangen wakker houdt
naar de komst van de Heer op de nieuwe
morgen. Hij die ons leven is, is verborgen en
wij zien uit naar de onthulling van alle dingen, bij zijn komst. Toch zijn we niet alleen.
Christus is bij ons door de heilige Geest. Dat
is geen afleggertje, want door de Geest zijn
ontelbaar veel mensen geraakt door het
evangelie en is er een kerk ontstaan.
Het is fijn dat we in het vooruitzicht hebben
dit feest met elkaar te mogen vieren. ‘De
Geest spreekt alle talen’ is het thema van dit
kerkblad en dat springt er in Handelingen 2
ook wel heel duidelijk uit. Wij leven in een
tijd waarin de Geest bij wijze van spreken
internationaler is dan ooit tevoren. Dat zien
we ook terug in eigen land. In steeds meer
talen klinkt hier het evangelie. Het is fijn dat
in onze kerk behalve het Nederlands ook
het Chinees klinkt. En dat ik momenteel een
stagiair heb, afkomstig uit Myanmar, die
zelf voorganger is van een tweetal gemeenten die samenkomen en de Karen-taal
gebruiken.
In de dienst zal ik naast een deel van Handelingen 2 nog een keer lezen uit het evangelie
van Johannes. Daar hebben we vanaf Advent
uit gelezen en nu dus nog een laatste keer.
Johannes vertelt namelijk dat Jezus de
Geest al geeft op de dag van zijn opstanding
(Joh.20:19-23). Het was voor mij bijzonder
om zo intens met dit evangelie van Johannes
bezig te zijn, en ik hoop natuurlijk dat dit
niet alleen voor mij geldt.
De zondag na Pinksteren is zondag van de
Drie-eenheid, van God de Vader, de Zoon
en de heilige Geest. Ik moet nog beslissen
welke rode draad ik in de zondagen na
Pinksteren ga kiezen, misschien wordt het
wel iets uit de Wijsheidsboeken (Spreuken,
Prediker en Hooglied).
Verder is er een bericht over de PGA-dienst
op 12 juni die in de St Joriskerk gehouden zal
worden (18.00 uur). Met elkaar zijn we kerk
in Amersfoort en dat mag in deze dienst
ook zichtbaar worden. In de morgendienst
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begroeten we als PGA-gemeenten elkaar.
Elk van de gemeenten ontvangt een vertegenwoordiger van een andere gemeente om
een groet van die gemeente te ontvangen
en stuurt op haar beurt een vertegenwoordiger naar weer een andere gemeente om
daar een groet namens ons te brengen.
Wij ontvangen de vertegenwoordiger van
de Fonteinkerk en groeten de leden van de
Bergkerk.

Uit de kerkenraad

De afgelopen weken zien we weer volle
kerkzalen, wat doet me dat ontzettend
goed! Na al die periodes van veranderende
maatregelen eindelijk weer een periode
waarin we elkaar als vanouds kunnen
ontmoeten, met toch wel als hoogtepunt de
opkomst in de stille week en met Pasen. Dat
laat zien dat we elkaar niet zijn kwijtgeraakt.
Integendeel! We zien zelfs veel nieuwe en
betrokken mensen in onze gemeente, van
harte welkom!
In de kerkenraad voeren we het gesprek over
het nieuwe elan in onze gemeente. Zowel
de tijd na corona, als de betrokkenheid van
nieuwe gemeenteleden. We zien hierbij
kansen maar ook uitdagingen. In de meivergadering van de kerkenraad gaan we hier
ons verder over bezinnen, met name rond
de teams missionair en gemeenteopbouw.
Ook zien we een stijgend gebruik van de
nieuwe kerkapp. Heel mooi! Het is fijn ook
op deze manier de (digitale) verbondenheid
te versterken en elkaar sneller en beter te
vinden. Het gebruik hiervan om activiteiten
aan te kondigen, informatie te delen, en
om elkaar te bemoedigen wordt van harte
aanbevolen! Ook het geven met de app, wat
een stuk goedkoper is dan met de vorige collecte app, wordt al door vele gemeenteleden
gedaan.
Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

In memoriam
Gerrittina Jansen-de Olde

Op 10 mei 2022 overleed Gerda Jansen - de
Olde op de leeftijd van 96 jaar. De laatste
jaren woonde ze in Nijenstede. Ze werd
geboren op 21 juli 1925 in Erica, waar haar
vader opzichter bij de turfwinning was. Na
de oorlog trok ze naar Amersfoort en ging
werken in kindertehuis Aldegonda aan

Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109
Predikant: Ds. Arjan Plaisier, ajplaisier@brugkerk.eu,
tel. 4758181.
Verhuur en beheerder De Brug: verhuur@brugkerk.eu
Pastoraat: pastoraat@brugkerk.eu
Scriba: scribaat@brugkerk.eu
Wijkkas: NL09 INGB 0000 6423 86
t.n.v. wijkgemeente De Brug
Diaconie: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. Diaconie De Brug
Ledenadministratie: tel. 06 49 84 26 31 of:
administratie@brugkerk.eu
Kerkbalans: kerkbalans@brugkerk.eu
Autodienst: autodienst@brugkerk.eu
Voor overige adressen en informatie kunt u terecht op
de website van De Brug: www.brugkerk.eu

de Arnhemseweg. Ze ontmoette Albert
Jansen en op 31 maart 1949 trouwden ze. De
inzegening van hun huwelijk vond plaats
in de Joriskerk. Ds. Blok gaf hun de mooie
trouwtekst ‘Gij hebt mijn rechterhand gevat’
uit Psalm 73 vers 23 mee. Die tekst reisde
haar hele verdere leven mee en klonk ook op
16 mei in de Brug. Daar waren haar dochters
en echtgenoten en kleinkinderen aanwezig.
Samen namen we afscheid met de liederen
die Gerda zelf koos voor de rouwdienst van
Albert in 1999. We gedachten ook de derde
dochter Corry, die in 2016 overleed. We hebben Gerda begraven bij haar Albert op Rusthof. Moge de Here God die haar metgezel
was, ook de kinderen, klein- en achterkleinkinderen bemoedigen en troosten.
Ds. Wim van der Hoeven

Huwelijksjubileum

Op 8 juni 2022 hopen de heer B. Oegema en
mevrouw W. Oegema-Dral, Salomestraat
8, 3816 HD Amersfoort 50 jaar getrouwd te
zijn, en op 29 juni 2022 hopen de heer J.A.
van Bergen en mevrouw C.W. van BergenJansen, Bisschopsweg 216, 3816 BA Amersfoort 60 jaar getrouwd te zijn. We wensen
beide bruidsparen een vreugdevolle dag
en Gods zegen en nabijheid op hun verdere
levenspad.

Per ongeluk zijn de foto’s
van het Paasontbijt niet
geplaatst in de vorige
Drieluik. Hierbij alsnog
een impressie van het
heerlijke ontbijt dat we
als gemeente deelden.

De Brug is gebouwd bij een brug.
Is dat de reden dat we ook vooral
een Brug willen zijn? Jonge en
oude mensen komen elkaar hier
tegen. Maar er is meer verkeer. Er
wordt gependeld tussen traditie en

vernieuwing. Er is heen-en-weer tussen
meer klassiek en meer evangelisch. Eén
ding hoeven we niet te overbruggen:
de afstand tussen hemel en aarde. Dat
heeft Jezus al gedaan. Hij is de echte
Brug en dat willen we elke keer weer

weten. Een brug is zelf niet belangrijk. Als hij maar dienstbaar is.
Dat is voor ons dan ook een mooi
streven.
Predikant: Ds. Arjan Plaisier

19

Protestantse wijkgemeente

De Hoeksteen
Uit de kerkenraad

Vanwege het ophanden zijnde vertrek van
onze wijkpredikant heeft de kerkenraad
de vergadering van mei vervroegd en een
tweede vergadering ingelast in juni. Er zijn
veel voorbereidingen nodig!

De Hoeksteen

Het kerkrentmeestersteam neemt stappen om te zorgen dat we, wat betreft de
financiële kant van het verhaal, toestemming krijgen van de classis om een nieuwe
predikant te beroepen. Zij bereiden alles
voor, dan buigt het College van Kerkrentmeesters van de PGA zich erover (want wij
zijn ‘maar’ een wijkgemeente van de grotere
Protestantse Gemeente Amersfoort) en
dan gaat het verzoek met alle benodigde
nummertjes naar de classis. Men hoopt dat
dit voor de zomervakantie klaar is zodat
we zo snel mogelijk na de vakantie met het
beroepingswerk kunnen beginnen.
Maar daarvóór zijn er van de kant van de
kerkenraad ook nog veel dingen te doen. We
moeten de ‘Plaatselijke regeling’ nalopen
om te zien of alles nog wel actueel is. Ook

Verder moeten we nog een consulent (een
predikant) vragen om ons te begeleiden bij
het beroepingswerk en erop toe te zien dat
alle regels worden gevolgd. Ook moeten we
een beschrijving van onze wijkgemeente,
van de PGA, van de burgerlijke gemeente en
van de wijk opstellen, wellicht aan de hand
van bestaand materiaal maar dan met eigen

Wandelen door het Groene Hart (30 april j.l.)
‘Het hemelgewelf spreekt over zijn
scheppend werk.’
Met Psalm 19:2 als dagtekst in
gedachten sta ik eind april op een
vroege zaterdagochtend op het station.
Dat gebeurt niet vaak, maar deze
Groene Hart-wandeling is een mooie
gelegenheid om me te laten verrassen
door dit – voor mij onbekende – stukje
Nederland.
Onze groep van 12 personen start in
hartje Gouda met koffie met gebak
bij Museum Gouda, in het voormalige
leprozenhuis. Blikvanger is het
Lazaruspoortje (1609) dat de rijke man
en de arme Lazarus toont uit Lucas 16.
Om 11.00 uur gaan de rugzakken op en
beginnen we aan de wandeltocht van 18
km. De groene weilanden met wilgen
en het weidse water zijn schitterend.
De natuur staat in volle bloei en we
genieten enorm van alle jonge dieren
die lopen, liggen, dobberen en dartelen.
Al pratend en kijkend wandelen we
van Gouda via de Reeuwijkse Plassen,
het dorpje Sluipwijk en het riviertje de
Enkele Wiericke, naar Bodegraven. Daar
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moeten we een actueel ‘Koersplan’ hebben.
Dat moet om de vier jaar worden hernieuwd
en we zagen tot onze schrik dat het huidige
Koersplan al in 2021 afliep! (Zie de huidige
versie op https://hoeksteenamersfoort.nl/
koers-komende-jaren/.) Gelukkig hadden
we het in 2019 grondig herzien maar toch
zien we dat, mede door corona, in de afgelopen twee jaar heel wat veranderd is. Elk deel
van het Koersplan is naar de verschillende
geledingen gestuurd voor een herziening
en op 14 juni komt de kerkenraad bijeen om
samen met vertegenwoordigers van elke
geleding het nieuwe Koersplan waar nodig
in de plenaire vergadering te wijzigen en
dan te accorderen.

stappen we na 5 uur moe maar voldaan in de
trein. Gelukkig hebben we de foto’s nog!
Joanne Fokkema

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

accenten; ook een profiel van de te beroepen predikant opstellen en dan, eindelijk,
de beroepingscommissie samenstellen.
We kunnen de hulp van de gemeente goed
gebruiken in een aantal van deze taken. Wat
zou het mooi zijn als we bij de beschrijving
van onze wijkgemeente, onze stad of onze
wijk ook een filmpje of een podcast meesturen! Dat maakt de beschrijvingen veel
aantrekkelijker! Wij kunnen dat niet maar
er zijn vast gemeenteleden (jongeren?) die
dat wel kunnen. We willen graag van de
gemeente input over wat men zoekt in de
nieuwe predikant. (Hoewel we ook niet een
‘schaap met vijf poten’ kunnen verwachten,
een predikant is ook maar een mens…) Ook
willen we graag van u namen horen van
mensen die u graag in de beroepingscommissie wilt zien. We verzamelen al namen.
We willen graag een representatieve door-

snede van de gemeente: jong en oud, man
en vrouw, oudgediende en nieuwkomer.
Ondertussen gaan andere zaken gewoon
door: het oplossen van de uitzendrechtenproblematiek waar ik in de vorige Drieluik
over schreef, de vacatures die er nog steeds
zijn, de eerste stappen voor de begroting
van 2023, om er maar een paar te noemen.
Als laatste wil ik het nog even hebben over
de vrijwilligersavond van 14 mei. Het was er
als vanouds weer heel gezellig en ook lekker.
We hebben onze dromen voor De Hoeksteen gedeeld met gebruik van verschillende werkvormen, waaronder schilderen
en een lied (zie elders op deze pagina’s).
Het waren heel mooie dromen, maar we
moeten het niet bij dromen laten. Het is aan
ons allen, niet alleen de kerkleiding, om die
dromen waar te maken. Kom met uw ideeën
of met een voorstel. We zien ernaar uit.
Ineke van Oosten, scriba

In memoriam
Nicolaas Jermias Loupatty

* 23 juli 1926 te Ouw † 19 april 2022 te
Amersfoort

Op 26 april hebben we broeder Nico
Loupatty herdacht en uitgeleide gedaan.
Romeinen 12 vers 12 was leidraad. Het is
een tekst die inmiddels een paar generaties
deze familie begeleidt. ‘Weest blijde in de
hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed’.
“Weest blijde in de hoop”
Nico Loupatty was een blijmoedig mens,
die wist van de hoop die het evangelie ons
biedt, voor nu en eeuwig. Graag leefde hij
toe naar mooie momenten, vooral feestelijkheden in familie of vrienden (veteranen)
verband.
“Weest geduldig in de verdrukking”
In zijn lange leven zijn Nico verlieservaringen niet bespaard gebleven. Nico leerde ze
te aanvaarden en daarin zelfs krachtig te
worden.
“Volhardt in het gebed”
Het Onze Vader ging met hem mee, dit alléén biddend of samen met dochter Joan bij
wie hij woonde, 16 jaar lang. Als hij na het
eten van tafel ging zwaaide hij de foto's van
overleden dierbaren. Of was het eerder een
zegen gebaar?
De graflegging was in Bilthoven. Daar

togen we zingend naar het graf en werden
beschenen door een stralende voorjaarszon.
Tenslotte hebben we in de kerk gegeten en
gedronken in een geest van saamhorigheid
en verbondenheid.
Moge de zegen van deze dag doorwerken
in allen die broeder Nico Loupatty hebben
gekend en bemind. In het bijzonder Helen
en Zeth, Joan en Janus, Laura en Edo.
Ds. Titus Woltinge
(Ouw ligt op het eiland Saparua in de Zuidelijke Molukken, red.)

Vrijwilligersavond 14 mei j.l.

Op de vrijwilligersavond van 14 mei j.l. werd
in verschillende werkvormen gewerkt om
onze dromen over de toekomst van De
Hoeksteen uit te drukken, zoals schilderen,
fotograferen, waarvoor een groepje met de
camera naar buiten ging, het maken van
een foto-collage, knippen en plakken of het
schrijven van een lied. Hieronder vindt u de
tekst van dit lied wat later op de avond door
de makers werd gezongen:

Hoeksteen Vitaal Lied
Steeds als ik weer ’s zondags kom lopen,
staan hier de deuren wagenwijd.
Is het vandaag kerstfeest of dopen
of zijn we in de lijdenstijd?
Wij komen aan en zien elkaar staan;
wij weten ons gekend.
Wat fijn dat jij er bent!

Anderen maakten dit schilderij.
Cor de Vette, wijkredactie

Kom je hier nieuw, of al veel jaren –
Altijd is er voor jou een plek.
Ook al heb jij mitsen en maren,
ook dan weet jij: dit is mijn stek.
Met God vertrouwd, gemeente gebouwd,
zijn wij hier in de wijk
aan ’t bouwen aan Gods Rijk.
Op de wijs van ‘Komt nu met zang van
zoete tonen’,
Zie ook Liedboek lied 276 ‘Zomaar een
dak’.

De Hoeksteen is een eigentijdse,
veelkleurige, open Protestantse
geloofsgemeenschap waar mensen
tot hun recht mogen komen: jong
en oud, op zondag en door-deweek. We geloven dat we elkaar
gegeven zijn om het leven te vieren

en vreugde, zorgen en verdriet te delen.
Zo kunnen we worden die wij mogen
zijn. In het voetspoor van Jezus Christus,
tot heil van onszelf en onze naaste en
tot eer van God. Wij geloven dat Gods
heil gericht is op heel de wereld. De
Bijbelse boodschap is zo groots, dat een

diversiteit aan geloofsinzicht en
geloofsbeleving mogelijk is.
Kernwaarden: Samen zijn, inspiratie, openheid.
Predikant: Ds. Marieke den Braber
(tot aug. ‘22)
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Protestantse wijkgemeente

Emmaüskerk
Bij de diensten

Emmaüskerk

5 juni is Pinksteren: We leven toe naar
Pinksteren, het feest van de Geest. Aanvankelijk zou ds. Marieke den Braber voorgaan,
maar vanwege haar zwangerschapsverlof
gaat dat niet door. Ds. Alex Baarslag is
haar vervanger. De zondag daarna worden
grote feesten van de kerk afgesloten met
Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid,
dit jaar op 12 juni met ds. Rein van der Zwan
als voorganger.
In de begintijd van de kerk kwam men
op zondagavond bijeen, er werd samen
gegeten en tijdens die maaltijd werd ook
‘de maaltijd van de Heer’ gevierd. Na de
maaltijd bleef men nog samen. Overgeleverde woorden van Jezus werden besproken,
verhalen die rondgingen gedeeld. Liederen
werden gezongen en/of goede gesprekken
gevoerd. Wij hebben het ontbijt al op als we
samenkomen, maar we vieren wel de maaltijd van de Heer aan het begin van de dienst.
En dan blijven we nog even om woorden van
de Heer op te halen, daarover na te denken
en te zingen.
Met Pinksteren hoorden we over een geluid
als een hevige windvlaag. De wind steekt op.
In zijn gesprek met Nicodemus (Johannes
3:1-16 dat voor deze zondag op het leesrooster staat) heeft Jezus het opeens ook over de
wind. We luisteren vandaag naar de taal van
de wind die in de Bijbel klinkt.
Misschien leggen we ook nog even verbinding met het JONA-kamp, dat gelukkig weer
draait in de bossen nabij Driebergen.
Ook zal er iemand van de Nieuwe Kerk
aanwezig zijn die meedoet met de voorbeden in de dienst. Vorig jaar hebben we
ook op zondag Trinitatis een gemeentelid
ontvangen uit een andere wijkgemeente en
de Emmaüskerk heeft toen ook iemand uitgezonden naar een andere wijkgemeente.
Dat is ons goed bevallen en daarom doen we
dat dit jaar weer.
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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

Zondagavond 12 juni is er in de St. Joriskerk
een dienst van en voor alle wijkgemeenten
van de Protestantse Gemeente Amersfoort,
aanvang 18.00 uur.
Op zondag 19 juni worden we verwacht in
De Bron in de afscheidsdienst van ds. Borger.
Dat is een gezamenlijke dienst van de
Emmaüskerk en De Bron. Omdat de dienst
in De Bron is wordt de muziek verzorgd
door (ex-) Emmaüsgangers Tjitske Homma,
viool en Jaap Kwakkel, orgel. Hoewel ze al
een tijdje niet meer in Amersfoort wonen
zijn er nog steeds warme banden van onze
gemeente met het duo Alvipior, de naam
waaronder zij optreden. De dienst begint
om 10.00 uur. Na de dienst volgen er enkele
korte toespraken en dan is er koffie.
Op zondag 26 juni hoopt ds. Marianne van
Amerongen voor te gaan, ook geen onbekende voor ons.
Op zondag 3 juli is ds. van der Zwan weer
de voorganger. Ging het op 12 juni over de
adem, geest of wind van God, vandaag staan
we stil bij onze eigen adem. In de symbooltaal van de Bijbel is het meer dan een
biologisch gegeven. Op adem komen, wat is
dat eigenlijk?

Gespreksgroep Puntenburg

Op maandag 9 mei kwam de oecumenische
gespreksgroep Puntenburg weer bij elkaar.
Nadat de koffie en thee waren ingeschonken hebben we eerst een rondje gemaakt
waarin iedereen kon vertellen over het wel
en wee.
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld
om dat te delen wat er gedeeld kan en mag
worden. Soms is het zo dat uit dit rondje al
thema’s naar voren komen die het bespreken waard zijn.
Nu gingen we aan de hand van de “open
deur “, waarin het thema bomen centraal
stond, het gesprek in.

We kunnen onszelf vergelijken met een bos
met bomen. We zijn geworteld in de aarde
maar net als in een echt bos zijn er sterke
oude bomen, zieke bomen, jonge bomen en
bomen waarbij vele takken zijn afgewaaid
maar nog steeds fier overeind staan.
Als “mensenbomen” moeten we ook vele
stormen doorstaan. Voor sommigen van
ons piept en kraakt het maar we kunnen
het aan. Voor andere bomen is de storm te
zwaar en knakt de boom en sterft. Ook jonge
boompjes kunnen door de storm des levens
knakken of ontworteld raken. Hier kunnen
we vaak niets aan doen en is hoe moeilijk
ook de loop van de natuur.
Ook werd het voorbeeld gegeven dat een
boom een plek is om te kunnen schuilen.
Het biedt troost en je kunt er zittend onder
een boom tot inkeer komen. Echter, onder
een boom zitten kan ook gevaarlijk zijn, bijv.
bij onweer. Het risico getroffen te worden
door de bliksem is groots aanwezig, zoals
we een aantal jaar geleden gemerkt hebben
toen twee meisjes werden getroffen.
Het was een mooie en zinvolle middag die
werd afgesloten door het lezen van lied 547;
Met de boom des levens en met het verhaal
van haas en konijn. Op advies van konijn
ging haas mee om onder een oude boom tot
rust te komen.
En inderdaad: hij kwam tot rust.
Sierk de Bruin

Afscheid
Na 19 jaar in Amersfoort te hebben
gestaan als predikant neem ik op 19
juni afscheid. Van die 19 jaar ben ik
ook 4,5 jaar uw en jullie voorganger
geweest. Dat was een boeiende periode
ook omdat ik er niet alleen was. De
Algemene Kerkenraad vroeg in 2017
aan ds. Verschoor, ds. Van der Zwan, ds.
Den Braber en aan mij om als team te
gaan werken in de Emmaüskerk. Rond
2010 werd er in de Protestantse Kerk
wel eens nagedacht over het werken van
predikanten in teamverband, maar echt
doorgezet had dat niet.
Ons team was uniek in kerkelijk Nederland. We deden namelijk niet allemaal
hetzelfde, maar werden ingezet op onze
specialiteit. Voor mij was dat de liturgie.
De liturgiecommissie heeft vervolgens
in de Stille Weken en al gauw ook in de

Adventstijd vespers neergezet die passen bij
de Emmaüskerk. Ik bedoel daarmee dat die
vespers aan de ene kant wel steeds volgens
een bepaalde lijn werden opgebouwd, maar
dat ook altijd de persoonlijke inbreng van de
voorganger goed te merken was. Daardoor
ontstonden er unieke bezinnende bijeenkomsten, altijd met een afbeelding en een
gesproken tekst als overweging. Toen we
op de afgelopen Stille Zaterdag uiteindelijk
buiten stonden met de brandende kaarsjes
om het nieuwe licht de wereld in te dragen,
was dat een hoogtepunt van al de vespers
die tot dan toe voorbereid en uitgevoerd
waren.
Natuurlijk ging ik ook regelmatig voor in
de kerkdiensten op zondag en ook daar
beleefde ik veel vreugde aan. Zoals gezegd,
mijn taak in de Emmaüskerk was beperkt,
maar ik kon me er wel helemaal aan geven

en dat is het grote voordeel van het
werken in een team. Ieder deed wat haar
of zijn hart had en heeft en daardoor is
het teamwerk in de Emmaüskerk in de
afgelopen 4,5 jaar een geslaagd experiment geweest. Met mijn vertrek, met het
aanstaande vertrek van collega Marieke
den Braber en met het emeritaat van ds.
Wim Verschoor valt dit team uit elkaar.
Ds. Rein van der Zwan kan dit niet alleen
overnemen en zal eerst weer volledig
gaan werken in De Bron. Wij hebben
laten zien dat het mogelijk is om in een
predikantenteam te kunnen werken.
Over de nabije toekomst in de Emmaüskerk zal de kerkenraad u verder inlichten.
Ik dank u en jullie voor het in mij gestelde
vertrouwen en dat geldt zeker ook voor
de collega’s in het team. Hartelijk dank.
Ds. Berend Borger

Herdenken
Op 4 mei kwamen leden van de geloofsgemeenschappen in het Soesterkwartier bijeen in de Emmaüskerk om te
luisteren en te kijken naar hoe centraal
het spoor gestaan heeft in de Tweede
Wereldoorlog.
Het spoor als verbinding tussen goed en
kwaad in de oorlogsjaren. Mensen die
als vee in wagons werden vervoerd om
naar de kampen gebracht te worden.
Het station Amersfoort was een centrale
plek waar slachtoffers aankwamen om
naar kamp Amersfoort gebracht te worden. Maar ook alle treinen naar de andere kampen kwamen langs Amersfoort.
We hebben vele foto’s langs zien komen
die uiting gaven aan deze verschrikkingen.

Er werden door de diverse voorgangers
gedichten en gebeden voorgelezen die benadrukten dat wat toen gebeurde niet meer
mag gebeuren.
Echter het tegenovergestelde is waarheid.
Het gebeurt weer. Kijkend naar Oekraïne en
de verschrikkingen die daar plaatsvinden,
zetten vrijheid in een heel ander perspectief.
Na deze bijeenkomst zijn we in stille tocht
naar de wagenwerkplaats gelopen en hebben bij de placet bloemen gelegd en zijn de
2 minuten stilte in acht genomen.
We hebben de bijeenkomst afgesloten met
een kopje koffie of thee in het Ketelhuis.

De Emmaüskerk is een kleinschalige wijkgemeente waar iedereen
elkaar kent en elke (nog) onbekende bezoeker met open armen
wordt ontvangen.
We hebben een lange historie: begin jaren dertig van de vorige eeuw

sponsorde koningin Emma de bouw van
de kerk – vandaar onze oorspronkelijke
naam: de Emmakerk.
Hoewel we dus bijna 100 jaar oud zijn,
zijn we recent aan het pionieren geslagen. Samen met de medegebruikers
van ons kerkgebouw, waaronder het

Sierk de Bruin

Leger des Heils en de Keistadkerk
zoeken we naar nieuwe manieren
om kerk te zijn in deze tijd. We
zouden het leuk vinden als jij ons
bij deze zoektocht vergezelt.
Predikant: Vacant
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Protestantse wijkgemeente

Fonteinkerk
Bij de vieringen

Zo 5 juni: Pinksteren, het feest van de Geest.
Jezus is weggegaan, maar in de gestalte
van de Geest is Hij nog altijd onder ons.
We ontsteken in de doopvont weer het
Pinkstervuur.
Zo 12 juni: Zondag Trinitatis, waarmee we
de feestelijke periode vanaf Pasen afsluiten.
Het geheim van de Drieëenheid (Trinitas) is
in de loop der eeuwen vele malen overdacht
en besproken. Het is een geheim dat niet
met het verstand, maar alleen met het hart

te benaderen valt. We staan in deze viering
stil bij de schepping als onze woonruimte,
en onze houding ten opzichte van deze basis
van ons bestaan. We delen brood en wijn.
Na Zondag Trinitatis breekt de “feestloze” periode van het kerkelijk jaar aan. Tot eind november
zijn de antependia in de kerk groen.
Zo 19 juni: wijkgenoot dr. Erik Renkema
is onze voorganger. Samen met de KIEMleiding heeft hij een viering voor jong en
oud voorbereid.

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

Zo 26 juni: Stap-over-dienst. Dit jaar nemen
vijf jongeren afscheid van de kindernevendienst; ze staan op de drempel van een
nieuwe fase in hun leven. In deze viering
vertellen ze, met woorden of kleuren, iets
over het Bijbelverhaal dat ze hebben uitgekozen. Daarna krijgen ze bij de doopvont
een zegen mee. Hun ouders staan letterlijk

ToZ in het ziekenhuis

Fonteinkerk

Met de Tieners op Zondag (ToZ) kom je
nog eens ergens. En op 15 mei was dat
het VUMC in Amsterdam. Inderdaad,
het ziekenhuis waar ToZ-begeleider
Maria Berends werkt als geestelijk
verzorger.
Na een korte rondleiding hielpen enkele
tieners om patiënten op te halen voor de
kerkdienst. Een mevrouw werd met bed
en al de gebedsruimte in gereden. Vervolgens woonden we de kerkdienst bij.
Met een preek van 7 minuten (Pepijn: “ze
kwam lekker snel tot de kern, dat vond ik
wel fijn!”) die ook heel kort kan worden
samengevat: God is Liefde. En met een
Avondmaal, want dat is in het VUMC
een standaardonderdeel van de viering.
We hadden na afloop genoeg om over

En inmiddels is alweer de eindsprint ingezet
richting ToZ zomerstop met nog een aantal
leuke en bijzondere activiteiten:
Zondagochtend 12 juni - Met de basiscatechese mee naar synagoge

Zondagochtend 19 juni - Met zijn allen
luisteren naar Erik Renkema (gezinsdienst)
Zondagochtend 26 juni - Stap Over
Dienst: van KIEM naar ToZ
Zondag 3 juli - Tozziens: vrolijke/ natte
afsluiting ToZ seizoen

26 juni Muziek&Ontmoeting: Blazersensemble Septime
Op 26 juni organiseert Muziek &
Ontmoeting een lunchconcert in de
Fonteinkerk met als muzikale gasten
blazersensemble Septime.
Inmiddels is Septime een graag gezien
gezelschap bij Muziek&Ontmoeting. Al
meerdere keren traden zij met veel enthousiasme op. Septime is een klassiek
septet van drie blazers en vier strijkers
die muziek op hoog niveau uit verschillende stijlperioden spelen. Ook dit
programma mag er zijn. Het bestaat uit
muziekstukken die door Pieter de Oude
zijn bewerkt voor septet van verschillende componisten, dus voor elk wat wils:
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na te praten en vertellen jullie graag over
onze ervaringen. Bel 06-17453490 als je
meer wilt weten!

•
•
•
•
•
•

Mozart, Adagio uit de Linzer symfonie
Grieg, Holberg Suite
Sibelius, Valse Triste
Elgar, Serenade
Strawinsky, Suite nr.1
Prokofjev, Ouverture op Hebreeuwse
thema’s
U bent van harte welkom; ook voor de
heerlijke en eenvoudige lunch na afloop.
Het concert begint om 12.00 uur en de lunch
eindigt uiterlijk 14.00 uur.
Noteer het alvast in de agenda!
De volgende Muziek&Ontmoeting is op 11
september 2022: Vocaal ensemble Cantus
Lux Aeterna

en figuurlijk achter hen, maar doen toch een
symbolisch stapje terug. Ze geven hun kind
een knapzak mee, een reistas met symbolen die je niet kunt missen op de reis van je
leven.

Uit de kerkenraad

In elke kerkenraadsvergadering hebben we
een ontmoeting met vertegenwoordigers
van een beraadgroep of commissie. Het
doel: aandacht geven aan het vele werk dat
in onze wijkgemeente gebeurt door bijna
100 vrijwilligers; dankbaarheid overbrengen; zorgen en nieuwe ideeën met elkaar
delen. In mei was het de beurt aan 'Fontuin'.
Een vaste groep van 5 gemeenteleden en
daaromheen 40 (!) mensen die de 'hulptroepen' vormen voor de Tuin van Zuid.
Zij hebben onze tuin helemaal opnieuw
ingericht en dragen nu zorg voor onderhoud
en aanbrengen van elke keer weer kleine
verbeteringen. Zondags na de dienst maar
ook door de week genieten velen van de
prachtig bloeiende tuin en 'Fontuin' heeft
de wens de tuin nog meer in te zetten voor
onze wijkgemeente en mensen uit de wijk.
In drie van de vier Kwartetkerken (De Bron,
De Hoeksteen, de Emmaus- en Fonteinkerk)
zijn of ontstaan op afzienbare termijn vacatures in het team van predikanten. Kunnen
we elkaar daarbij van dienst zijn en hoe zou
de samenwerking zich verder kunnen ontwikkelen? Om deze vragen te beantwoorden
heeft de Algemene Kerkenraad het initiatief
genomen met vertegenwoordigers van de
vier kerken bij elkaar te komen. De Fontein-

kerk is heel blij met dit initiatief.
We hebben verder afspraken gemaakt hoe
om te gaan met het aanvragen van een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) voor ambtsdragers en de kennis van de PKN-gedragscode bij alle ambtsdragers en vrijwilligers.
Dat is niet het makkelijkste onderwerp.
Al snel gaat het over: we moeten elkaar
toch gewoon vertrouwen? Dat is ook heel

belangrijk en tegelijkertijd willen we er alles
aan doen onveilige situaties te voorkomen
en dat iedereen daar alert op is.
In de week van 16-20 mei gaan we met zo'n
40 gemeenteleden die lid zijn van een beraadgroep of commissie, 'handen en voeten'
geven aan het thema Fonteinkerk Vitaal,
ook na 2025! We kijken er naar uit!
Covoorzitters, Gert Jan Geerse en Koos Koolstra

ZONDAG 12 JUNI 11.30 UUR

START FONTEINKERK-HUIS VAN ZUID ROBERT KOCHSTRAAT 4

INSPIRATIE
WANDELING

WAT BRENGT JOU

IN BEWEGING?
Tijdens een wandeling in de natuur gaan we in
gesprek, deze keer over Pinksteren. Hoe word je
geïnspireerd? Waardoor wordt jouw vuur aangewakkerd? Waaraan wil je je verbinden? We maken
gebruik van verschillende werkvormen en wandelen afwisselend in stilte en in gesprek met een
tochtgenoot over een reflectievraag of mooie tekst.
BEGELEIDING EN OPGAVE: MARGRIETDRENT@HOTMAIL.COM

VORMING DOOR ONTMOETING

Fonteinkerk voor jong en oud
De Fonteinkerk is een ontmoetingsplek voor jong en oud. We zijn
gericht op ontmoeting met God,
met elkaar, de buurt en iedereen
die daarvoor openstaat. Het is Gods
onvoorwaardelijke mensenliefde

zoals we die in Jezus Christus leren kennen, wat ons beweegt. We danken, bidden, zingen en luisteren naar verhalen
uit de Bijbel om de betekenis voor ons
dagelijks leven te (her)ontdekken. Mensen met verschillende geloofsopvattingen die elkaar inspireren in gesprek en
ontmoeting, zien wij als een rijkdom en

een uitdaging tot groei. We willen
ruimte bieden voor ontmoetingen
waarin Gods Geest kan werken
en mensen tot hun recht komen.
Ruimte voor gebed, verwondering,
creativiteit én muziek.
Predikant: ds. Wim Verschoor
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Protestantse wijkgemeente

Nieuwe Kerk
Vieren

Op zondag 5 juni vieren wij het Pinksterfeest. Het goede nieuws van de uitstorting
van de Heilige Geest vieren wij met het getuigenis van Merel de Bruin-van de Beek, die
belijdenis van haar geloof zal afleggen. In
het afgelopen seizoen hebben wij in kleine
kring boeiende geloofsgesprekken gevoerd.
We hebben ons daarbij o.a. laten inspireren
door het boek van Guus Labooy ‘Christelijk
geloof voor eeuwige beginners’. In dat boekje staan prachtige citaten van kerkvaders en
kerkmoeders, zoals dit prachtige gebed om
de Geest van Augustinus:
Fluister het in mij, Heilige Geest: ik zal het goede
denken.
Spoor me aan, Heilige Geest: ik zal het goede
doen.
Verlok mij, Heilige Geest: ik zal het goede
zoeken.
Geef me kracht, Heilige Geest: ik zal het goede
vasthouden.
Bescherm me, Heilige Geest: ik zal het goede
nooit verliezen.
Naast het Pinksterverhaal uit Handelingen
2 lezen wij uit 1 Petrus 3: 13-17, waar het gaat
over het verantwoording afleggen van de
hoop die in ons is. Juist Pinksteren herinnert
ons eraan dat we dat alleen kunnen als de
Geest van God ons daarbij ondersteunt en
helpt.

Op zondag 12 juni is er naast de ochtenddienst in de Nieuwe kerk gelegenheid om
ook ’s avonds naar de kerk te gaan. In de
Joriskerk begint om 18.00 uur een gezamenlijke dienst met de andere wijkgemeenten
van de Protestantse gemeente Amersfoort.
Samen met collega’s Jan van Baardwijk en
Arjan Plaisier mag ik in een korte pitch van
5 minuten aandacht geven aan een van de
3 speerpunten van het kerk zijn. Zie elders
in dit nummer de aankondiging van deze
dienst.
In de ochtenddienst, waarin oud-predikant
Wim van der Hoeven voorgaat, ontvangen
wij een hartelijke groet uit de Johanneskerk
van een gemeentelid daar. De Nieuwe Kerk
zendt op haar beurt iemand uit naar de
Emmauskerk in het Soesterkwartier, om in
die dienst onze groet en gebeden over te
brengen.
Op zondag 19 juni gaan wij verder met de
eerste Petrusbrief. Wij zijn toegekomen aan
hoofdstuk 4 en hebben het over het thema:
tegen de stroom in. Wij lezen uit hoofdstuk
4: 7-16. In deze dienst vieren wij het Heilig
Avondmaal in de lopende vorm. Op deze
manier kunnen ook gemeenteleden die om
welke reden dan ook niet meevieren een
persoonlijke zegen ontvangen.

Nieuwe Kerk

Boeken en snuffelmarkt
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Op zaterdag 11 juni wordt van 10.0015.00 uur een boeken en snuffelmarkt
gehouden rond de Nieuwe Kerk en in
het Nieuwe Kerkehuis (Leusderweg 110,
hoek Daltonstraat). Er is een uitgebreid
aanbod van boeken. Ideaal om uw
vakantielectuur aan te vullen.
En natuurlijk zijn er allerlei andere dingen te koop zoals curiosa, snuisterijen,
elektronica, speelgoed, enz. Wie weet
vindt u er net dat, wat u al tijden zocht
en nergens kon vinden. Kom kijken! Ook
ideaal voor verzamelaars.

De kinderen worden zeker niet vergeten. Er
zijn spelletjes zoals een reuze sjoelbak en
er is een grabbelton. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Er zijn heerlijke
dingen bij de koffie en vergeet niet de bekende broodjes hamburger of kroket en de
poffertjes. Het is een dag voor jong en oud.
Met de opbrengst wordt ook een goed doel
gesteund. Dit jaar is dat de kledingbank in
Amersfoort. Het stelt hen in staat dingen
aan te schaffen waar veel vraag naar is en
die weinig binnen komen.

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: Henrike van Marle, Snoeckgensheuvel 8, 3817 HM
Amersfoort, 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
kopij wijkberichten: drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl
internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Op zondag 3 juli is het jaarlijkse overstapmoment van de tieners die na de schoolvakantie naar het middelbaar onderwijs gaan.
Ze hebben deelgenomen aan de kinderdiensten en de basiscatechese gevolgd
en stappen over naar het jeugdwerk. Wij
zegenen hen en bidden voor hen. De dienst
heeft als thema: verzet en overgave, naar
aanleiding van 1 Petrus 5: 5b-11.

Geboren

Ontvangen in geloof
Geboren in hoop
Teken van liefde
Zo geven Hans en Corine van Santen-Post
kennis van de geboorte van hun zoon Hugo
Cornelis Jacob van Santen. Hugo is geboren
op 10 mei. Samen met jullie als ouders zijn
wij vol verwondering en dank over God
de Schepper van het leven, die jullie een
zoon heeft toevertrouwd als geschenk en
opdracht. Van harte gelukgewenst. Ons gebed is dat Hugo voorspoedig zal opgroeien
onder de zegen van de hemelse Vader en tot
vreugde van de mensen om hem heen.
Ds. Gerard Kansen

BOEKEN- EN
SNUFFELMARKT

Zaterdag 11 juni van 10.00
- 15.00 uur boeken en
snuffelmarkt rond de Nieuwe
Kerk en in het Nieuwe
Kerkehuis (Leusderweg 110,
hoek Daltonstraat).
De opbrengst gaat naar
een goed doel.

Barmhartigheid in de Nieuwe Kerk

De zeven werken van barmhartigheid, Meester van Alkmaar, 1504
In de maanden mei en juni geven we in
de Nieuwe Kerk praktisch handen en
voeten aan gemeente zijn aan de hand
van de 7 lichamelijke en geestelijke
werken van Barmhartigheid. Elke week
is er een activiteit vanuit één van de
zeven thema’s.
Op zaterdag 7 mei hebben we een

gezamenlijk buurtinitiatief voor de inwendige mens verzorgd onder het thema “de
hongerigen voeden”. Op zondag 15 mei
hebben we door een wandeling te maken
langs diverse herdenkingstenen in de buurt
van de Nieuwe Kerk stil gestaan bij oorlogsslachtoffers in het kader van het thema ‘de
doden begraven’.

Het thema ‘gevangenen bezoeken’ stond
centraal door kaarten te schrijven aan
gevangenen. Andere thema’s komen
nog aan bod zoals ‘zieken bezoeken’
door te wandelen met rolstoelafhankelijke bewoners van het verzorgingstehuis. Via de Kerkbrief wordt u hierover
geïnformeerd.

In 2024 bestaat de Nieuwe
Kerk 100 jaar. Een eerbiedwaardige leeftijd voor een heel vitale
gemeenschap van oud en jong,
waar het nog steeds bruist van
leven. In ons beleid en de praktijk
van het gemeenteleven staat het

verlangen om Jezus Christus te volgen
centraal. We willen vanuit een hartelijke relatie met Hem zijn liefde leven
en bekendmaken en zijn wereld dienen,
ook in onze wijk. We zijn een betrokken
gemeente die verscheidenheid omarmt
en onverschilligheid wil voorkomen.

Het is onze roeping te zoeken naar
blijvende betekenis van het geloof,
voor alle generaties. Gebed is daarbij voor ons onmisbaar.
Predikant: Ds. Gerard Kansen
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Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk
Rondom de diensten

Wanneer deze Drieluik op de mat valt, is het
bijna Pinksteren, het grootse feest van de
Geest, gekomen om te blijven. “Al heeft Hij
ons verlaten, Hij laat ons niet alleen”, zingt
een lied. En met dat lied zeggen we dat in
de Geest Christus zelf weer onder ons is. Op
een nieuwe manier, dat wel. We staan erbij
stil op zondag 5 en maandag 6 juni. In de
ochtenddienst van zondag 5 juni zingen we
Pinksterliederen en lezen we ongetwijfeld
het begin van Handelingen 2. Ik overweeg
stil te staan bij het woord ‘enthousiasme’,
een woord dat past bij Pinksteren.
Zondag 19 en 26 juni staan in het teken van
de viering van het Heilig Avondmaal. We
lezen dat de gemeente die op het Pinksterfeest ontstond van meet af aan het brood
brak (Hand. 2:42). Voor de opbouw van de
gemeente werd die viering toen al als onmisbaar gezien. De kerk heeft er altijd aan
vastgehouden: gemeenschap met Christus,
gemeenschap met elkaar. We vieren het
Avondmaal dit keer weer aan tafel. Dat is
sinds november 2019 niet meer zo geweest.
Mooi en betekenisvol! Ik weet nog niet wat
de Bijbellezing die zondagen rond brood en
beker zal zijn. Even verder lezen in Handelingen? Een fragment uit de brieven?

St. Joriskerk

Zondag 3 juli hoop ik in de avonddienst voor
te gaan. We vervolgen de bezinning op de
betekenis van de Tien Geboden. We pakken
het 7e gebod op. Naar aanleiding van dit
gebod wil ik stilstaan bij wat de Bijbel zoal
zegt over seksualiteit, huwelijk en relaties.
Dat vraagt om meer dan één preek, en dan
nog moeten er keuzen worden gemaakt. Als
het ergens spant dan wel rondom dit gebod.

28

Langer luisteren naar de Bijbel en tegelijk
een open oor en hart voor wat zoal speelt en
leeft, dat vraagt om fijngevoeligheid.

Bezinningsmoment

Op dinsdag (!) 21 juni is er in de St. Joriskerk
een bezinningsmoment ter voorbereiding
op de viering van het Avondmaal. Een moment van stilte, lezing, overdenking, lied en
gebed. Welkom! Aanvang 19.30 uur.

Geboren

Ook dit keer een geboortebericht onder
het wijknieuws van de Joris. In het gezin
van Martijn en Lilan van Remmerden is een
meisje geboren: Oska. Ze kreeg de namen
Oska Cygnus Eleonore. Zola is haar zus. Het
geboortekaartje getuigt van Gods keuze en
liefde voor ook dit kind (Jesaja 43). Mooi,
zulke woorden die verwijzen naar Hem die
het geheim is van alle leven. We feliciteren
Martijn en Lilan ook langs deze weg met
de geboorte van hun dochter en wensen ze
wijsheid en liefde bij de opvoeding van hun
beide kinderen.

Jubileum

Deo Volente woensdag 29 juni zijn Jan en
Wijnie van Amerongen 50 jaar getrouwd.
Een hartelijke felicitatie is op zijn plek! We
kennen ze als heel betrokken en meelevende gemeenteleden, die de jaren door
veel voor onze wijkgemeente rond de Joris
hebben betekend. De Heere God zegende ze
met kinderen en kleinkinderen. We danken
Hem voor zijn trouw en zorg al die jaren.
Het ga hun goed, onder de zegen van God!

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

Eindexamens

Een heel aantal jongeren van onze gemeente is bezig met zijn eindexamens van het
middelbaar onderwijs. We hopen dat alle
inspanningen het gewenste resultaat zullen
hebben! Rond 9 juni krijgen ze de uitslag.
Met hen zijn we benieuwd!

Huwelijkscursus

Onder het thema ‘Gelukkig getrouwd’ startten we maandag 23 mei een huwelijkscursus
van vier avonden. Met een viertal stellen
denken we na over het huwelijk in bijbels
licht, communicatie in het huwelijk, seksualiteit, en samen God dienen in je relatie. De
avonden kenmerken zich doordat de stellen
zowel elk voor zich als met elkaar in gesprek
zijn. We zien ernaar uit!

Ten slotte

Donderdag 9 en vrijdag 10 juni neem ik deel
aan een tweedaagse conferentie waar wordt
nagedacht over het thema ‘Volwassen predikant, in roerige tijden’. Aan de hand van Paulus’ brief aan Korinthe bijten we ons vast in
de vraag wat geestelijk sterke voorgangers
en gemeenten zijn. Er komt nogal wat op
predikanten en gemeenten af en er wordt
veel van ze verwacht. Waarop komt het juist
nu aan? De week erna heb ik vakantie.
een hartelijke groet vanaf de Diamantweg,
W.J. Dekker

Samen God leren kennen door de Bijbel heen
Middenin het gedruis van de stad zit
op een zondagavond een grote groep
jeugd uit groep 7-8 in de kerk. Op zichzelf is dat al bijzonder, maar helemaal
omdat we bij elkaar zijn met een doel:
samen God leren kennen door de Bijbel heen. In de Joriskerk zijn we gestart
met het aanbieden van basiscatechese.
Verlangen
We hebben in onze wijkgemeente
een grote groep kinderen. We zien
hen als kinderen van God en kinderen
van de gemeente. Ze zijn ons en Hem
een zorg. Het is ons verlangen dat de
kinderen, die van verschillende basisscholen afkomstig zijn, zo jong als ze
zijn in God leren geloven en dat zij de
gemeente als hun thuis ervaren. Met
de bijbelklas en het clubwerk wordt
daar al aandacht aan besteed en daar
voegen we nu een vorm van toerusting
aan toe met basiscatechese voor de
kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.
Basiscatechese
Voor de basiscatechese maken we
dankbaar gebruik van de HGJB-methode ‘On Track: Samen God leren kennen
door de Bijbel heen’. De afgelopen keer

Een kerkgebouw is nog geen kerk…
Het zijn de mensen die daar samenkomen en God zoeken die een
gebouw tot een kerk maken. En die
mensen DAT ZIJN WIJ.
Mensen die samenkomen om God
te zoeken, om God te ontmoeten,
om opgebouwd te worden in
geloof en levenswijze, om troost
te zoeken, om vreugde en verdriet
te delen, om elkaar te ontmoeten
en om de zin van het zijn op deze
aarde handen en voeten te geven.

stonden we stil bij de 12-jarige Jezus
die in de tempel was en in de ‘dingen
van zijn Vader’ wilde zijn. Mooi om
daarover met deze jeugd te spreken
die bijna allemaal net zo oud is als
dat Jezus toen was. Er was herkenning in het verhaal over de 12-jarige
Jezus. Met name dat Hij ongehoorzaam was door weg te lopen bij zijn
ouders en naar de tempel te gaan.
Maar dat deed Hij uiteindelijk om
te zijn in de ‘dingen van de Vader’.
Daar zijn we even op doorgegaan.
Wat betekent dat: zijn in de ‘dingen
van de Vader’? En hoe doe je dat? Als
opdracht kregen ze mee om eens met
hun moeder, vader, opa of oma door
te spreken over hoe zij dat doen: zijn
in de ‘dingen van de Vader’.
Er zit veel leven in de jeugd. Na een
uur samenzijn popelen ze echt weer
om naar buiten te gaan. Ze rennen
de Joriskerk uit, de Hof op waar de
avondzon een warme gloed over de
laatste terrasbezoekers verspreidt.
Een gezellig tumult van stemmen.
Hoe mooi is het dat de kinderen van
de Joriskerk, hoe jong ook, Gods stem
in het tumult leren verstaan om Hem
te volgen!

De wijkgemeente heeft een eigen identiteit te midden van de andere wijkgemeenten van de PGA. Deze identiteit is
te kenmerken door de 3 “Sola’s” van de
Reformatie: alleen de Schrift, alleen de
genade, alleen het geloof. De gemeente
rekent zich tot de modaliteit van de
Gereformeerde Bond en wil haar verantwoordelijkheid dragen in het geheel
van de PGA en de Protestantse Kerk in
Nederland.
Predikant: ds. W.J. Dekker
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
Van de geestelijke verzorging
Niet meer geborgen op uw lieve aarde,
bang voor schaduw en duister,
keren wij ons tot U, Barmhartige:
wijs ons de weg in de wirwar van de wereld,
wees een licht voor onze voeten
en geef ons moed en kracht.
De Geest
om mens te worden met andere mensen,
de machten te ontmaskeren.
En ons toe te vertrouwen aan uw stralende
morgen.
Gun ons zo een zegenrijke glimp van uw
komende Rijk.

Kring in de Kapel

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

De datum van de eerstvolgende bijbelkring
is: dinsdag 14 juni.
Info over de ruimte bij de receptie.

Op 3 mei 2022 overleed
mw. J. van Wandelen-van der Jagt
(geboren op 26 december 1928).

Wij gedenken

Op 6 mei 2022 overleed
mw. L. de Wolf-Cornelissen
(geboren op 30 juli 1933).

Op 20 april 2022 overleed
dhr. J.M. Bekkers
(geboren op 26 oktober 1933).
Op 26 april 2022 overleed
dhr. H.G. Nieuwenburg
(geboren op 29 augustus 1930).
Op 29 april 2022 overleed
mw. G.L. van Oven- Vlieger
(geboren op 7 oktober 1950).

Op 10 mei 2022 overleed
mw. G. Jansen-de Olde
(geboren op 21 juli 1925).
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

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Nijenstede
Johanneskerk

Johanneskerk
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Wij zijn een gemeenschap van
zoekers, vinders en gevondenen,
gericht op samenzijn. Velen zij
buitengewoon trouw, anderen
nemen zo nu en dan deel. Wij zijn
een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in de radicale en
vrijzinnige reformatie. Onze drie

vrijzinnige stromingen, de doopsgezinden, remonstranten vrijzinnig
protestanten, zijn door het humanisme
beïnvloed. Vrijzinnig betekent dat het
persoonlijke onderzoeken belangrijk is.
Iedereen is welkom, ongeacht geaardheid of afkomst. De persoonlijke inspiratie komt - soms hoorbaar - uit andere

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

godsdiensten en bronnen. We zijn
ook Groene kerk. Dat is een voorbeeld van onze wil om te groeien in
onze bijdrage aan een humane en
rechtvaardige samenleving.
Predikant: ds. Alke Liebich

Protestantse Gemeente Amersfoort

Mee zoeken met Augustinus in een onrustige tijd
Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 17 mei 2022

Rust zoeken in een tijd dat er op allerlei vlakken veel in
beweging is. Het speelt in onze tijd, maar ook in de tijd van
Augustinus, zo’n 1700 jaar geleden. Augustinus vond de rust
na lang zoeken bij God. Arjan Plaisier legde tijdens een bezinning aan het begin van de AK-vergadering de vraag voor
of de keuze van Augustinus nog steeds geldt. Voor christenen
lijkt het antwoord op die vraag misschien een open deur,
maar spannend blijft het hoe je hart echt rust vindt in God.
Rust in de PGA is er ondertussen niet te vinden. In de wijkgemeente Emmaüskerk zijn er tal van ontwikkelingen. Door
het vertrek van ds. Berend Borger naar Groningen en het
beroep dat ds. Ma-rieke den Braber heeft aangenomen naar
Barneveld, zijn twee van de vier predikanten weggevallen uit
het kwartet. Ook stopt ds. Wim Verschoor per
1 september met zijn dag in de Emmaüskerk.

Kwartet verliest twee predikanten

Berend Borger was daarnaast actief in De Bron, samen met
Rein van der Zwan en Marieke den Braber in De Hoeksteen.
Wim Verschoor is vooral werkzaam in De Fontein en gaat
binnenkort met emeritaat.
Daarmee liggen twee vragen op tafel; hoe het met de Emmauskerk verder moet en of de kwartetkerken (Emmaus,
Bron, Hoeksteen en Fontein) hun samenwerking nog voortzetten.
Voor wat de Emmauskerk betreft, heeft de AK in overleg met
de wijkgemeente besloten om eerst een tijdelijke oplossing
te regelen. Voor de komende anderhalf jaar wordt in deeltijd
een verandermanager aangesteld. Die moet het proces
begeleiden waarin de Emmauskerk uiteindelijk nog wel blijft
bestaan als plek waar diensten worden gehouden, maar
waar geen eigen predikant meer is. Daarnaast wordt voor
anderhalf jaar een predikant gezocht, ook in deeltijd – om
het werk in de wijkgemeente nog zo veel mogelijk voortgang
te laten vinden.

Herbezinning De Hoeksteen

De twee tijdelijke plekken in de Emmauskerk kunnen worden vervuld zonder ingewikkelde procedu-res. De opvulling
van de vacature die in De Hoeksteen kost meer tijd en is
ingewikkelder. Ze zijn bezig met een herbezinning op het
traject voor de komende jaren: wat willen en kunnen ze ook
qua aanstelling van een nieuwe predikant.
De kerkrentmeesters hebben mede in verband de wisselingen een nieuwe meerjarenraming opgesteld. Daaruit blijkt
dat de financiële perspectieven niet slechter worden.
De kerkrentmeesters beraden zich de komende tijd hoe ze
met Actie Kerkbalans meer mensen bereiken. Nu is het zo
dat een afnemend aantal mensen meer geld opbrengt. Het

zou mooi zijn als weer een groter aantal mensen een steentje wil bijdragen aan het draaiende houden van de kerken in
Amersfoort.

Intensievere contacten met PG
HAN
De PGA en de Protestantse Gemeente Hoogland-Amersfoort
Noord (PG HAN) werken steeds een beetje intensiever
samen. Deels vanuit een noodzaak, want beide ervaren
krimp. Voor PG HAN speelt mee dat de samenwerking die
zij hadden met de rooms-katholieke kerk stopt. Voor een
ander deel is het ook vanuit de gedachte dat we samen meer
bereiken en beide actief zijn in ‘Groot Amersfoort’. PGA en
PG HAN hebben samen al een diaconaal opbouwwerker in
dienst (Jennie Harmelink), de dagelijkse besturen overleggen regelmatiger met elkaar en dit jaar komt er in ieder geval twee keer een gezamenlijk kerkblad uit. De eerste heeft
u nu in handen, de tweede is met kerst. Ook de predikanten
ontmoeten elkaar. De tijd zal leren hoe en in welke vorm we
misschien verder kunnen samenwerken. De gedachte is wel
dat er geen druk op het samenwerkingsproces moet staan.

Raad van Kerken Amersfoort

Tot slot kwam er nog een samenwerking aan de orde. Die
is iets losser, maar toch ook belangrijk en getuigend van
gemeenschappelijk optreden. Dat is met de Raad van kerken
Amersfoort. Die samenwerking bestaat nu 50 jaar en maakt
volgens vice-voorzitter Wiebo Spoelstra momenteel weer
een bescheiden herleving door. De raad is de drijvende
kracht achter tal van activiteiten die Amersfoort breed
aandacht trekken. Bij voorbeeld de recente gebedsdienst
voor Oekraïne, die massaal werd bezocht. Ook op andere
momenten die veel los maakten in de samenleving werden
dergelijke diensten georganiseerd. Fijn is om te merken dat
ze ook echt in een behoefte voorzien. Kleinschaliger activiteiten zijn onder meer de jaarlijkse Kroonbede op Prinsjesdag,
Momentum op zondagmiddag in de Sint-Joris en de Evensongs. Het is ondertussen wel een opgave om alle kerken te
(blijven) betrekken, aldus Spoelstra. Het zou mooi zijn als er ook
meer kon worden samengewerkt
met de evangelische kerken en de
migrantenkerken, terwijl het ook
een uitdaging is om de katholieke
kerk erbij te houden.

Klaas van der Horst
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Kerkdiensten
DATUM

Adventkerk

Bergkerk

De Bron

De Brug

De Hoeksteen

Zondag 5 juni
Pinksteren

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Prop. L. van Aalst

10.00 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Alain Verheij

Zondag 12 juni

10.00 uur
Prof. dr. F.G. Immink
Voorbereiding H.A.
18.30 uur
Ds. W.Bos

10.00 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. B. Borger

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Tjeerd de Boer
Heilig Avondmaal

Zondag 19 juni

10.00 uur
?
Heilig Avondmaal
18.30 uur
Ds. F.J.K. van Santen
H.A. en dankzegging

10.00 uur
Ds. A.J. Stam
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. B. Borger
Afscheidsdienst

10.00 uur
Mw. Drs. L. Dekker

10.00 uur
Drs. Ruth PenningWolswinkel

Zondag 26 juni

09.30 uur
Ds. Hendrik Mosterd
afscheid basiscath.
18.30 uur
Ds. A.T. van Blijderveen

10.00 uur
Ds. R. Brouwer
Schrift en Tafel

10.00 uur
Mw. Ds.
L. Schoonderbeek

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier
Heilig Avondmaal

10.00 uur
Ds. Henk Dikker Hupkes
Overstapdienst Groep 8

Zondag 3 juli

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Doopdienst
18.30 uur
Ds. J. de Goei

10.00 uur
Ds. M. Sillivis Smit
Schrift en Gebed

10.00 uur
Dhr. K. Hoogendoorn
Afscheidsdienst

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Marianne van
Amerongen

CARTOON JOHAN

Jaarlijkse PGA-dienst

KERK

IN DE KRACHT
VAN DE GEEST

ZONDAG
12 JUNI
18.00 UUR
ST. JORISKERK
(HOF 1)

M.m.v. ds. Arjan Plaisier, ds. Jan van Baardwijk,
ds. Gerard Kansen en Rien Donkersloot.
Voor iedereen betrokken bij de Nieuwe Kerk,
Bergkerk, Fonteinkerk, Sint-Joriskerk,
Adventkerk, Emmaüskerk, De Hoeksteen,
De Bron, Amersfoortse Zwaan of De Brug
of de Johanneskerk.

Na a�loop staat
er een eenvoudige
broodmaaltijd voor
ons klaar.
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Handelingen 2 vers 42

Ze bleven trouw aan het
onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het
brood en wijdden zich aan
het gebed.

s

Emmaüskerk

Fonteinkerk

Johanneskerk

Nieuwe Kerk

St. Joriskerk

Stadsdominee

10.00 uur
Ds. A. Baarslag

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Ds. W.J. Dekker
Afsluiting winterwerk
18.00 uur
Ds. B. Visser, Woerden

10.30 uur
Ds. M.D. van Loo
Viering

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan
Schrift en tafel

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Maaike de Jong

10.00 uur
Ds. W.P. van der Hoeven

9.30 uur
Dr. C.M.A. van Ekris,
Zeist
18.00 uur
Gezamenlijke dienst
PGA

10.00 uur
Afscheidsdienst
Ds. Borger in de Bron

10.00 uur
Dr. Erik Renkema

10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Ds. W.J. Dekker
Voorbereiding H.A.
18.00 uur
Ds. A.D.L. Wessels,
Woudenberg

10.30 uur
Ds. M.D. van Loo

10.00 uur
Ds. M. van Amerongen

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Mw. Madelief Brok

10.00 uur
Ds. E.S. Klein
Kranenburg

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

25 juni, 16 uur
Ds. M.D. van Loo
Zomerviering

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan

10.00 uur
Ds. Diederiek van Loo

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

9.30 uur
Ds. A. Visser, Harderwijk
18.00 uur
Dr. W.J. Dekker
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Allerlei
Sam’s Kledingactie 2022

De opbrengst van de kledingactie 2022 heeft in totaal 2035 kilo
opgebracht.
Namens Sam’s Kledingactie en de commissie kledingactie PGA
hartelijk dank voor iedereen die zich voor deze kledingactie heeft
ingezet.
Commissie Kledingactie van de PGA

Lenaert Nicasiusspeld voor
Wim Lamme
Johanneskerk Amersfoort
Samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten

De Johanneskerk (Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten)
is op zoek naar een

Jongerenwerker voor 4 uur per week
We zoeken iemand met een relevante opleiding
en affiniteit met vrijzinnig geloven.
PKN cao schaal 8.
Voor informatie: Laura, 06 1587 5667 of
secretaris@johanneskerk.nl.
Zie ook Johanneskerk.nl
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Op vrijdag 13 mei ontving Wim Lamme de Lenaert Nicasiusspeld
van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas
Bolsius. Hij ontving deze voor zijn grote inzet voor het DAC,
kerkelijke en maatschappelijke verdiensten tijdens zijn afscheid
in het inloophuis aan de Zuidsingel.
Wim Lamme was ruim 20 jaar betrokken bij het DAC. In de
periode van 2004 tot 2015 in de functie van voorzitter van het
bestuur. Aansluitend werd hij adviseur en vrijwilliger.
Daarnaast was hij 12 jaar actief als diaken, waarvan 7 jaar
als voorzitter van het College van Diakenen van de PGA in
Amersfoort. Ook binnen De Hoeksteen was en is hij actief en
weet hij jong en oud met elkaar te verbinden. Daarnaast is hij ook
bij maatschappelijke organisaties betrokken.
Rita Eijkelenboom, secretaris Diaconaal AandachtsCentrum

Zalen te huur
Al zo vertrouwd…

• We hebben 5 rustige zalen te huur in de binnenstad van Amersfoort.
• Huren kan doordeweeks met name overdag.
• Wij zijn voornamelijk op zoek naar vaste huurmomenten in de week of maand.
• De zalen zijn geschikt voor vergaderingen van 5 tot 20 personen. Lezingen
kunnen gehouden worden tot zo’n 70 man.
Wilt u structureel ruimte huren en heeft u vragen over de mogelijkheden en
andere faciliteiten? Neem contact op met de beheerder.
Beheerder: Cornelis Bos - 0644884770 - beheerder@filalethes.nl
www.sintjoriskerk-amersfoort.nl/filalethes - Adres Filalethes: Havik 29 - 3811 EX - Amersfoort

Orgelconcerten in Sint Joriskerk
6 juni om 15.30 uur speelt André van Vliet een
Pinksterprogramma op het hoofdorgel met werken van o.a. Bach
en Herman van Vliet
17 juni om 20.00 uur wordt het
opnieuw uitgebreide koororgel in
gebruik genomen met een concert van
Rien Donkersloot
25 juni om 15.00 uur inloopconcert
9154 Rien Donkersloot ©
Koos van Noppen

17/18 juni

20:00 - 6:00

De Brug, Schuilenburgerweg 2
info: estherbos.nl@gmail.com

Dagelijks fiets ik, onderweg naar de Noorderwierweg, even
langs het Suncourt gebouw op de Zonnehof. Het is een
bijzondere ervaring dat de noodhulp aan deze vluchtelingen al
een vertrouwd beeld wordt. Alsof ze er al veel langer zijn.
Mijn werk bestond uit het inroosteren van vrijwilligers. Zowel
op locatie Zonnehof als Plotterweg werken vrijwilligers mee
met het stroomlijnen van de maaltijden. Een cateraar brengt
het eten en in buffetvorm zetten vrijwilligers alles klaar, zodat
de inmiddels lange rij van 170 mensen bediend wordt. Zo is er
genoeg voor iedereen en de onderlinge rust wordt bewaakt. Ik
ben deze gedreven en trouwe vrijwilligers enorm dankbaar. Het
is niet alleen de vrije tijd die mensen er in steken, ze worden
persoonlijk geconfronteerd met het leed van deze mensen uit
deze verschrikkelijke oorlogssituatie. Gelukkig gebeuren er ook
hele mooie en bijzondere momenten ….

door: Jennie Harmelink

Filalethes aan Havik 29 in de stadskern is zeer
geschikt voor vergaderingen, presentaties,
trainingen, workshops en lezingen.

Het kleine meisje met haar roze jurkje kwam met een vragende
blik in haar ogen het leeg geschraapte schaaltje nog eens
aanreiken bij één van de opscheppers. Normaliter is het
niet de gewoonte dat er nog een keer wordt opgeschept. Er
ontstond een metamorfose van lichaamstaal tussen deze lange
opschepper en het kleine meisje. Eerst was er een verbaasde
blik in het gelaat van deze man te zien. Toen speelde hij met
haar een soort toneelstukje, alsof hij twijfelde om haar voor
de tweede keer iets te geven. Hij zette demonstratief zijn
handen in zijn zij. Ze reikte nog hoger met haar armen en de
man slaakte een diepe zuchtende ” Jaaaaa”. Zijn gelaat leek
met zijn brede glimlach helemaal gesmolten en hij schepte
nogmaals haar schaaltje helemaal vol met die zachte zure
room. “Dankjewel” zei toen het meisje in het Nederlands en liep
terug naar haar tafel.
De vrijwilliger zei wat beduusd: “Het had mijn eigen
kleindochter kunnen zijn”. We praatten met groepje vrijwilligers
wat na en realiseerden ons hoe we zomaar met het simpel
opscheppen van het eten bewust worden van het geluk dat ons
zelf treft. Dit kind had ook ons kind of kleinkind kunnen zijn.
Het had ons allemaal kunnen overkomen, maar wij hebben het
geluk dat wij hen mogen helpen.
Dit kleine meisje liet mij en mijn collega vrijwilligers beseffen
dat behalve deze Oekrainse vluchtelingen nog veel andere
vluchtelingen, statushouders en migranten in Amersfoort
zijn. Ze hebben allemaal wel eens een mens als ons nodig, die
domweg het geluk heeft dat hij/zij geen vluchteling is.
Op zaterdag 18 juni is er een netwerkbijeenkomst van de werkgroep
Kerk en Nieuwkomers. Van 15.30- tot 17.30 uur praten wij je bij in
de Johanneskerk hoe kerkleden op verschillende manieren zich actief
kunnen inzetten voor alle nieuwkomers in Amersfoort.
Welkom! Voor meer aanmelding en meer informatie mail naar
dow@pkn-amersfoort.nl
Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA
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Lopend Vuur is het kerkmagazine voor Hoogland/Amersfoort-Noord voor de kerken Het Brandpunt, De Inham,
en De Veenkerk. Lopend Vuur verschijnt dit jaar bij wijze
van proef, twee keer per jaar, in combinatie met Drieluik.
Redactie:
Marieke Coster, Loes Menke, Francien van Overbeeke,
Rubina Plenk,
Eindredactie:
Kopij naar bladredactie@lopendvuur.net
Loes Menke en Rubina Plenk, Loes Menke - 06 17361956
Rubina Plenk - 06 37374382
Volgend nummer verschijnt weer in combinatie met
Het Drieluik, in december 2022.
Uw gift is welkom op
IBAN: NL52 RABO 0123 0603 03 t.n.v. Protestantse
Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord/Kerkblad Lopend
Vuur.
Kopij tekst naar bladredactie@lopendvuur.net. (Kopij aanleveren in platte tekst, zonder vet, cursief enz.) Digitale foto’s
aanleveren op maximum formaat en ongecomprimeerd.
Overname van artikelen (met bronvermelding) is toegestaan.
Graag met kennisgeving aan de redactie.
Opmaak en druk:
Torendruk b.v., Nijkerk
Oplage: 5.000 exemplaren

IBAN NL39 RABO 0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN
Hoogland/Amersfoort-Noord
Diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink,
dow@pkn-amersfoort.nl
Kerkelijk Bureau
Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland,
tel. 033 4805096, dinsdag van 9.00-15.00 uur.
kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl
Begraafplaats Coelhorst
Beheerder: C.W. van Dijke, tel. 06 13 56 78 79
e-mail: beheerdercoelhorst@pknamersfoortnoord.nl
Informatie over activiteiten: www.zindex033.nl
Ontmoetingscentrum De Herberg, Nieuwland
Watersteeg 85.3824 EL Amersfoort, tel. 4571141.
Open: ma, di, woe, do en vrij van 10-12 uur;
1e en 3e zondag van 14.00-16.00 uur
www.deherbergnieuwland.nl,
contact.deherberg@gmail.com
Coördinator
Carolien van Middelaar,
carolien.deherberg@gmail.com
Op maandagochtend is Carolien aanwezig, op
woensdagochtend is Ds. Anna Walsma aanwezig
Lokaal bestuur De Herberg
Secr. Will ten Hoedt, tel. 06- 22464788
w.tenhoedt@hetnet.n1
Agendabeheer
Peter Jong, reserveren.deherberg@gmail.com
Inloophuis De Ontmoeting Kattenbroek en
Zielhorst
De Bekroning 2, 3823 EA Amersfoort,
tel. 033 4562805, info@inloophuisdeontmoeting.nl
Coördinator: Sandra van der Werf
Dagelijks open zo, ma en vrij 14-16 uur, di, wo en
do 10.00-12.00 uur.
Openingstijden Wereldwinkel tijdens inloopuren,
behalve op vrijdag en zondag

Protestantse gemeente Hoogland/
Amersfoort-Noord (PKN)

Het Brandpunt, Oecumenische geloofsgemeenschap Zielhorst/Kattenbroek/
Nieuwland

(wijkgemeente De Inham en Veenkerk en PKNgedeelte
Het Brandpunt) www.lopendvuur.net
Algemene Kerkenraad
Voorzitter: Henk Veldhuis, tel. 033 4808807
Secretaris: Ilse van Zeewijk Vink,
akscriba@pknamersfoortnoord.nl
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Harm Blaak, tel. 033 4565515,
voorzittercvk@pknamersfoortnoord.nl
Secretaris: Ria van Voorst,
secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl
Contactadres Kerkbalans:
Karl de Vries, tel. 033 4620076
IBAN NL 80 RABO 0373722834
t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/
Amersfoort-Noord,
geldwervingcvk@pknamersfoortnoord.nl
College van Diakenen
Voorzitter Nicoline Rodenburg, tel 06 55847777
diaconiehan@gmail.com
Penningmeester: Kees Ruissen

Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort,
tel. 033 4554666
Openingstijden ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur
www.hetbrandpunt.net
Pastores:
Anna Walsma, Ds. Rijperstraat 32,
3815 XE Amersfoort, tel. 06-23973284
anna.walsma@hetbrandpunt.net (vrij: maandag)
Miriam Bierhaus,
miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net
Oecumenische Wijkraad (OWR)
Voorz: vacature
Secr: Johan van der Vorm, tel. 033 4563697
secretaris.owr@hetbrandpunt.net
Penningmeester: Hans van Westerlaak,
vanwesterlaak@planet.nl
IBAN NL34 RABO 0123 0518 00
t.n.v Oecumenische Wijkraad Brandpunt
Kerkenraad
Secr: Johan van der Vorm, tel. 033 4563697
johanvandervorm@kpnmail.nl
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Locatieraad
Vacature
Aandacht en contact
mw. Dolly de Vries, tel. 033 4561705,
devriesdolly@gmailcom
pastoraat@hetbrandpunt.net
Aanspreekpunt kosters
Kees van Dijke, tel. 06 53989627,
koster@hetbrandpunt.net
Vervoer: 06-38403589 (Linda Oosterveld)

De Inham, protestantse gemeente
Protestantse wijkgemeente
Hamseweg 40,3828 AE Hoogland,
tel. 033 4805125,
Kerkdiensten: zondag 10.00 uur.
Kerkrijdienst: Nicoline Rodenburg,
tel 06 55847777
Open: maandag t/m vrijdag 11.00-12.00 uur
(dinsdag en donderdag 10-12 uur).
www.inham.net (ook voor aanmelden Nieuwsbrief)
Predikant: Martin Snaterse,
Laan van Duurzaamheid 77, 3824 DZ Amersfoort
tel. 033 7857646, 06 17388270 ,
martin.snaterse@inham.net
(vrij: woensdag; inloopspreekuur donderdag
10.00 - 11.00 uur in De Inham)
Pastoraal meldpunt:
pastoraat@inham.net. Heleen Bulthuis
tel. 06-46273234 en Aukje Wesseling,
wesselingaukje@gmail.com
Kerkenraad: Voorzitter Ariska Holland,
tel. 033 480 6437
Secretaris: Gertjan Noordstra, tel. 033 8885704
e-mail: gertjan.noordstra@inham.net
Koster: Henk Tornij, tel. 06 41647810
Assistent-koster: Akke lsarin tel. 033 4802235
e-mail: koster@inham.net

Veenkerk, Protestantse gemeenschap
in Vathorst
Protestantse gemeenschap in Vathorst
De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort
Postadres: Wezeperberg 1, 3825 DJ Amersfoort
www.Veenkerk.nl
Predikant: Rolinka Klein Kranenburg,
Pluviersingel 3,
3871 TD Hoevelaken, tel. 06 55874738,
predikant@veenkerk.nl
Pastoraal meldpunt: tel. 06 83119907
Voorzitter: Daniëlle Donath,
voorzitter@veenkerk.nl

Van de redactie
Een doorstart van Lopend Vuur!
De afgelopen maanden is er regelmatig overleg geweest om te onderzoeken of
we samen met Drieluik (kerkblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort),
toch een vervolg konden geven aan Lopend Vuur. Meteen de eerste kennismaking gaf ons als redactie een goed en positief gevoel, waarbij we direct de kansen
zagen. Wij zijn blij dat we nu zover gekomen zijn dat er een gecombineerde
uitgave ligt van Drieluik en Lopend Vuur.
Hoe mooi symbolisch dat dit juist met Pinksteren gebeurt. Een feest waarin we
vieren dat mensen uit alle windstreken elkaar vinden en verstaan!
In dit nummer treft u vanuit Brandpunt, Inham en Veenkerk, twee pagina’s
waarin ieder laat zien waar ze voor staan. Ook de pastores zich voor. Op het
kantelpunt van dit blad treft u alle kerken op de kaart en kunt u aan de ander kant,
verder met lezen. We zijn trots dat we samen met PGA een breed assortiment
kunnen bieden van wat er allemaal op kerkelijk gebied te ervaren valt in Amersfoort en Hoogland! Graag horen we wat u van dit combinatienummer vindt.
Reacties kunt u sturen naar:redactie@lopendvuur.net.
De redactie

Doorstart Lopend Vuur:
wat is het je waard?
In december verscheen de laatste editie
van Lopend Vuur. We zijn blij dat de
Protestantse Gemeente Amersfoort
(PGA) ons wil helpen om een doorstart
te maken. Daardoor ligt er nu voor u een
proefnummer van een gezamenlijke
uitgave van het blad Drieluik van PGA
en Lopend Vuur vanuit de Protestantse
Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord
(PGHAN). We hebben afgesproken om in
2022 twee proefnummers te maken van
het gecombineerde Drieluik en Lopend
Vuur: één met Pinksteren en één met
Kerst. Ondertussen gaan we met elkaar
verder in gesprek of en hoe we dit in 2023
willen voortzetten.
Het is voor ons als PGHAN een mooie
manier om ons te presenteren bij alle gemeenteleden. Maar ook bij alle leden van
de PGA! En omgekeerd vinden wij het fijn
dat u ook kennis kunt nemen van wat er

gebeurt in de kerkgemeenschappen die
onderdeel vormen van de PGA. Zo krijgt
iedereen een beter beeld van wat er op
het kerkelijk erf van de PKN-kerken in
heel Amersfoort gebeurt en hoe veelkleurig dat wel niet is.
Maar de vraag is: bent u ook blij met deze
doorstart van Lopend Vuur in de vorm
van een samenwerking met Drieluik? Als
u er de meerwaarde van inziet, dan hoop
ik dat u dit initiatief met een bijdrage wilt
ondersteunen. Lopend Vuur werd ook
(mede) betaald door vrijwillige bijdragen.
Dus hoop ik dat u onderstaande QR-code
wilt scannen en een bedrag wilt doneren.
Scannen kan gewoon door de camera-app van uw telefoon te gebruiken.
En als uw financiële positie het nu even
niet toelaat om te doneren, maar u wilt
dit initiatief wel ondersteunen, stuur me
dan een mailbericht met uw reactie. Op
deze manier krijgen we een beeld van

wat deze doorstart van Lopend Vuur u
waard is.
Alvast mijn hartelijke dank.
Henk Veldhuis

(voorzitter Algemene Kerkenraad
PGHAN)
Henk.Veldhuis@inham.net

LOPEND VUUR Juni - Juli 2022 l

3

Predikanten van Hoogland en
Amersfoort-Noord

v.l.n.r.: Rolinka, Martin, Miriam en Anna

De dominees van Hoogland-Amersfoort
Noord stellen zich aan u voor. Ze werken
samen, ieder vanuit een eigen inspiratie
en deskundigheid
Rolinka Klein Kranenburg werkt in
Vathorst. De Veenkerk begon als een
pioniersplek in de toen net ontstane
Vinex wijk. Inmiddels is het uitgegroeid
tot een volwaardige kerk. Maar de
pioniersmentaliteit bleef: dynamisch,
vernieuwend. Je komt Rolinka ook regelmatig tegen op radio en t.v. waar ze haar
licht laat schijnen over actuele zaken. In
de opbouw van de jonge gemeente laat
zij zich inspireren door diverse bronnen,
van bijbel tot popmuziek. Ze zoekt naar
woorden en manieren om in toegankelijk
taalgebruik mensen te raken en in beweging te zetten.
Anna Walsma werkt vanuit de oecumenische geloofsgemeenschap
Het Brandpunt in de wijken Nieuwland,
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Kattenbroek en Zielhorst. Je vindt haar
op woensdag ook in De Herberg. Anna
is missionair en zoekt verbindingen
met de wijk en haar bewoners. Anna
lééft de oecumene. Dat merk je in haar
voorgaan in Het Brandpunt: gevoel voor
rituelen, heldere taal en mooie liederen
uit de breedte van de kerk. Ook is ze
voorzitter van de plaatselijke Raad van
Kerken.
Miriam Bierhaus ondersteunt tijdelijk
het pastoraat en de vrijwilligersorganisatie in Het Brandpunt. Miriam heeft ruime
ervaring bij o.a. het landelijke jeugd- en
jongerenwerk in de kerk en heeft een
eigen coachpraktijk. Ze is creatief en
praktisch ingesteld.
Martin Snaterse werkt sinds 2020
vanuit De Inham, een echte dorpskerk
onder de rook van Amersfoort. De Inham
houdt van stijl zonder dat het stijf wordt.
Integendeel. Men houdt van traditie en

kwaliteit in woord en muziek. Maar er
hangt ook een losse sfeer waarin je je
gauw thuis voelt, omdat gastvrijheid en
gekend worden er belangrijk zijn. Duurzaamheid en geloofsverdieping spelen
een belangrijke rol. Martin is opgeleid als
geestelijk begeleider en volgde dezelfde
missionaire opleiding als Anna.
De laatste tijd ontdekken we meer
hoe we elkaars sterke punten kunnen
versterken en waar we elkaar aanvullen. Met Martin kun je je verdiepen in
Jonathan Sacks (het Bijbelboek Genesis)
of een cursus levenskunst. Anna leidt
regelmatig een groep rouwverwerking.
Rolinka begint elk nieuw seizoen met een
aansprekend project: de kleine profeten,
de oerverhalen, Petrus en dit jaar volgt
Rembrandt.
Je vindt alle drie pastores ook op sociale
media. En de beste manier om hen beter
te leren kennen is een gesprek aan te vragen. Hun gegevens vind je bij de wijken.

Wat is de Algemene
Kerkenraad?
De Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (PG HAN) kent drie wijken, te weten - in volgorde van ouderdom
- De Inham, Het Brandpunt en De Veenkerk.
Deze wijken hebben alle drie een eigen wijk(kerken)raad, die zich bezighoudt met de beleidsmatige, pastorale en praktische kwesties in de eigen wijk. Voor het bovenwijkse gedeelte heeft de PG HAN een Algemene Kerkenraad (AK). Zowel de
zaken van beheer en financiën (kerkrentmeesters) als de diaconie zijn in de PG HAN bovenwijks georganiseerd.
In deze kerkenraad zit een vertegenwoordiger uit elke wijk, uit het College van Diakenen, uit het College van Kerkrentmeesters en uit het pastoresteam. Daarnaast zijn er een voorzitter en scriba. De AK bestaat daarmee uit 8 personen.
De AK stelt de begrotingen en de jaarrekeningen van het College van Diakenen en de Kerkrentmeesters vast en zorgt dat
aan alle verplichtingen vanuit de landelijke kerk en de wet wordt voldaan. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de eigen PG HAN
dingen: wat voor gemeente willen we zijn, hoe verhouden de drie wijken zich tot elkaar, wat doen de wijken zelf, wat doen
we samen?
In de afgelopen maanden had de AK drie grote ‘dossiers’ regelmatig op de agenda:
1. Het terugtrekken van de RK uit het Brandpunt. Deze terugtrekking heeft vele gevolgen en raakt niet alleen Het Brandpunt, maar de hele PG HAN. Hierover zijn we in gesprek met het bestuur van de RK (OLVvA). Gelukkig zien we inmiddels
veel energie in het Brandpunt om zichzelf te herijken en om te komen met voorstellen om door te kunnen.
2.Duurzame toekomst: de AK heeft begin 2021 een regiegroep ingesteld met als opdracht te zoeken naar ontwerpen voor
een duurzame toekomst voor de PG HAN. Centraal daarbij staat de vraag: welke stappen moeten we zetten om in 2030
nog een financieel gezonde, levendige en toekomstbestendige kerk te zijn? We zien dit als een proces van onderop:
vanuit eigen analyses per wijk bekijken wat overkoepelend nodig is.
3.Een toekomst voor Lopend Vuur? Nu Lopend Vuur als zelfstandig blad is gestopt, bekijken we of een samenwerking met
het blad Drieluik toekomst heeft (zie andere artikel).
Heb je vragen over de AK of wil je misschien wel meedoen in de AK, neem dan contact met me op.
Ilse van Zeewijk Vink
(scriba Algemene Kerkenraad PG HAN) akscriba@pknamersfoortnoord.nl

Vooraankondiging uitvoeringen
musical Kaïn
De koorleden, spelers en bandleden van musical Kaïn zijn druk aan het oefenen.
De musical krijgt steeds meer vaste vorm. Inmiddels zijn ook de data en tijdstippen
van de voorstellingen bekend:
Zaterdag 1 oktober 2022 1e voorstelling
aanvang 19.30 uur
Zondag 2 oktober 2022 2e voorstelling
aanvang 14.00 uur
Vrijdag 7 oktober 2022
3e voorstelling
aanvang 19.30 uur
Zaterdag 8 oktober 2022 4e voorstelling
aanvang 19.30 uur
Zondag 9 oktober 2022 5e voorstelling
aanvang 14.00 uur
De uitvoeringen vinden plaats in het
Icoontheater, Leeghwater 1-3, 3825 MR Amersfoort.
Kaartverkoop is vanaf juli mogelijk via www.musicalkain.nl
De deelnemers hopen op een grote opkomst vanuit kerkelijk Amersfoort,
Amersfoort-Noord en Hoogland!
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Verhalen uit Het Brandpunt

Het Brandpunt
Oecumenische geloofsgemeenschap Zielhorst/Kattenbroek/
Nieuwland
Laan naar Emiclaer 101,
3823 EG Amersfoort
Pastor: Anna Walsma

Maak kennis met Het Brandpunt!
Het Brandpunt is een geloofsgemeenschap waarin minstens twee tradities elkaar
ontmoeten. Wij zijn een energieke en veerkrachtige gemeenschap met doeners en
denkers, zoekers en zieners. We houden van muziek, maar ook van de stilte. We laten
ons raken door rituelen, maar komen ook graag in actie. We houden van een stevige
preek en ook van een feestje op zijn tijd. En in dat alles weten wij ons verbonden met
God en met Jezus Messias.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom eens langs of neem contact op, we zien je graag!

De kracht van muziek krijgt
de ruimte in Het Brandpunt
Iedereen kent de kracht van muziek. Dat ene liedje waarop je danste met je eerste liefde, de popliedjes uit je schooltijd die je
nog moeiteloos meezingt, de liedjes uit hun jeugd die mensen zich nog herinneren als ze veel andere dingen al vergeten zijn…
muziek is verweven met ons leven en verbonden met onze emoties. Ook in de liturgie neemt muziek een belangrijke plaats in.
Maar of kerken zich voldoende bewust zijn van de kracht van muziek is nog maar de vraag, stelt Joost Keizer, lid van de muziekcommissie van Het Brandpunt (MuCoBra). Samen met Edith Vos-van Norren, Mary Hogenkamp en pianiste en koordirigente
Marijke van Leerzem ijvert hij voor een krachtig en inspirerend muzikaal beleid in Het Brandpunt.
Ga met Joost in gesprek over de kracht
van muziek en je krijgt een bevlogen
verhaal te horen. Als amateurmusicus
met een lange staat van dienst – hij speelt
al ruim 50 jaar trompet bij regionaal
concertorkest Wilskracht – weet hij waar
hij over praat als hij vertelt wat muziek
met je doet. “Veel mensen ervaren de
kracht van muziek wel, maar ze zijn zich
er niet zo van bewust. Daardoor wordt
de waarde van muziek in de samenleving
onvoldoende herkend en erkend. Muziek
wordt economisch ondergewaardeerd,
terwijl muziek verbindend, helend en
genezend werkt. Ze biedt welzijn dat welvaart overstijgt. Als samenleving zou je
veel meer op die kracht moeten inzetten.”
En dat geldt ook voor de kerk. Als betrokken lid van de oecumenische geloofsgemeenschap ziet Joost in de muziek
in Het Brandpunt een geweldige kans
om de beleving van de vieringen op een
hoger plan te tillen. Want muziek is in
staat je in een andere wereld te brengen:
“Muziek creëert een andere wereld in het
moment, een ruimte waarin al het andere
wegvalt. Als je je samen overgeeft aan de
muziek, tijdens een concert of een vie-
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ring, dan bén je ook echt samen. Muziek
opent je hart, en dat helpt om open te
staan voor anderen. Muziek verbindt en
overstijgt verschillen. Als er íets oecumenisch is dan is het wel muziek, zeker
ook in Het Brandpunt. Daarnaast creëert
muziek een ruimte waarin je iets van God
kunt beleven.”
Die ervaring is het sterkste bij livemuziek,
en daar heeft Joost wel een verklaring
voor. Die komt erop neer dat livemuziek
die goed wordt uitgevoerd resoneert
tot in je lichaam. Je voelt de energie die
de muziek teweegbrengt dus werkelijk,
waardoor de beleving van de muziek
wordt verdiept. Bij livemuziek doen ook
de ruimte en de stilte ertoe, die maken
ook deel uit van wat je hoort en beleeft.
“Er is een didactische methode waarbij je
mensen eerst naar de stilte laat luisteren
en ze vervolgens laat bedenken hoe ze
die mooie diepe stilte gaan doorbreken.
Om daarmee het besef te wekken dat
zo’n mooie stilte alleen doorbroken kan
worden met iets wat echt de moeite
waard is.” Daar komt bij dat wanneer er
muziek gemaakt wordt vanuit vrijheid

Joost Keizer

en ontspanning - dus vanuit inspiratie mensen ook werkelijk “op adem’ kunnen
komen. Zo kan muziek “inspirerend’ zijn.
Joost omschrijft Het Brandpunt als een
zeer muzikale gemeenschap waar goed

Verhalen uit Het Brandpunt

gezongen wordt, een goede cantorij
actief is en bevlogen musici als Esther
Ocheng-Grünbauer en Marijke van
Leerzem nieuwe ideeën en initiatieven
inbrengen. Pianisten Kees van Mechelen,
Dick van der Niet en Charlotte Hebels
en musici als Anja van de Bedem, Mieke
Keizer en Carla van der Heijden zorgen
eveneens voor muzikale kwaliteit. Het
doel van MuCoBra is om de al aanwezige
muzikaliteit te versterken zodat er nog
meer samenklank ontstaat tussen de intentie van een viering – ontmoeting met
God, bemoediging, troost, lofprijzing - en
de muziek. Heel praktisch kan dat zijn
door de overweging en de muziek na de
overweging meer op elkaar te betrekken,
zodat de boodschap van de overweging
en de beleving van de muziek elkaar versterken. Want wat je zingt beklijft, aldus
Joost. “Zelf heb ik eens na een preek over
Gods nabijheid “Close to you” van The
Carpenters gespeeld. Later hoorde ik dat
enkele kerkgangers sindsdien altijd aan
nabijheid denken als ze dat liedje horen.”
De inzet is dus beleving, die ándere ruimte die muziek oproept en waar verbondenheid met God en met elkaar ervaren
kan worden. De inzet is ook: kerkgangers
die daardoor zo geïnspireerd raken dat
het aanstekelijk wordt. En aantrekkelijk
voor mensen die dat wel eens willen
meebeleven. MuCoBra organiseert het
niet allemaal, maar faciliteert en coördineert. “Wij halen ideeën en dromen
voor de vieringen op bij de mensen van
de geloofsgemeenschap. Tot nu toe zijn
daar realistische voorstellen uit gekomen die goed te verwerkelijken zijn. Een
goed voorbeeld is de viering in de stijl
van Taizé die op 1 mei gehouden werd,
met een zanggroep en een muzikaal
ensemble. Wij als commissie zijn er niet
om een eigen stempel te drukken op het
muzikale beleid, maar om de passie en
inspiratie van Brandpunters aan bod te
laten komen en daarmee ook muzikale
diversiteit te waarborgen. Er zit een geweldige energie in Het Brandpunt en wij
zien het als onze taak om die energie op
te halen en die door goede coördinatie
van muzikale projecten tot uitdrukking te
laten komen.”

Het eerstvolgende project dat door
MuCoBra gecoördineerd wordt is de
Morning Prayer op zondag 12 juni. Een
viering in de stijl van een morgengebed
met prachtige, o.a. Engelse kerkmuziek

onder leiding van Marijke van Leerzem, met voorganger p.w. Edith Vosvan Norren.
Anna Walsma

Gaan voor Ghana!

21+ groep

Als 21+ groep hebben we op zondag
1 mei een uitgebreide lunch en een
sponsorloop georganiseerd om geld op
te halen voor het gemeenschapsproject
Ghana Vice Versa. Na de viering gingen
we gezellig met alle aanwezige lunchen.
Iedereen kon hiervoor een vrijwillige
bijdrage doneren. Na de lunch begon de
sponsorloop waarbij de deelnemers een
uur de tijd hadden om zo veel mogelijk
rondjes rond te kerk te lopen/rennen/
steppen/skaten. Elke deelnemer had 1 of
meer sponsors die een vast bedrag of een
bedrag per rondje doneerde. Bij elkaar
hebben we met deze inzamelingsactie
€ 501,- opgehaald voor het gemeenschapsproject.
Naast deze inzamelingsactie, is er nog
een actie gaande in onze gemeente,

Gaan voor Ghana. Het doel van dit
project is om de afstand tussen Nederland en Ghana gezamenlijk af te
leggen. Iedereen kan zelf een mooie
wandel- of fietsroute afleggen en de
afstand die is afgelegd optellen. Zo
proberen we de totale afstand van
ruim 6000 km af te leggen met elkaar.
Met de sponsorloop die wij hebben
georganiseerd is een gezamenlijke
afstand van 73 km afgelegd wat wordt
opgeteld bij de afstand voor het project Gaan voor Ghana.
Wij hebben met z’n allen een enorm
leuk, gezellig en sportieve middag
gehad en wij zijn ontzettend blij dat
we met dit geldbedrag de inwoners
van Ghana kunnen helpen.
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Verhalen uit de De Inham

De Inham
Protestantse wijkgemeente
Hamseweg 40,3828 AE Hoogland,
tel. 033 4805125,
Kerkdiensten: zondag 10.00 uur.
www.inham.net
Predikant: Martin Snaterse

De Geest spreekt
alle talen
Twee jaar ben ik als predikant verbonden aan De Inham, de dorpskerk in
Hoogland. Het voelt als veel langer,
want heel vertrouwd. En toch heb ik het
gevoel dat ik de taal van Hoogland nog
aan het leren ben. Een taal leren spreken, is nieuwe woorden aanleren om
de brug tussen mensen te slaan. Om te
verstaan en verstaan te worden. Daarin
komt heel de cultuur, de gewoontes, de
sfeer mee.
Een taal die De Inham goed spreekt, is
taal die de daad bij het woord voegt.
We laten graag zien waar we voor staan:
handen uit de mouwen. Ik voel me daar
prettig bij. Het is recht door zee, je weet
wat je aan de mensen hebt. Concreet en
duidelijk. Mensen lijken sprekend op God
en mensen spreken (ook) via hun daden.
De Geest spreekt de taal van de talenten
van mensen.
Zoals woorden een klank hebben, zo
zoekt de ziel een huis, een pleisterplaats.
Door het mooie kerkje aan de Hamseweg ontdekte ik weer de kracht van een
herkenbare plek, een pleisterplaats voor
de ziel. Als je het Waterstaatkerkje ziet
liggen, trekt het je aandacht. Zoveel oude
gebouwen staan er helaas niet meer in
Hoogland. Neem even plaats op de banken bij de hoofdingang. Hier kun je een
praatje maken. Met de buren of met de
ouders van de kinderopvang die gebruik
maakt van de voormalige kosterswoning.
Loop je vervolgens de kerkzaal in dan
wordt je eerste indruk bevestigt: een
uitnodigende kerk, gemoedelijk, rust
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uitstralend. Het moderne interieur nodigt
uit tot aandacht en verstilling. Dat kan
elke weekdag van 11-12 uur. Een gebed,
een kaars aansteken, je ziel op adem laten
komen. Op zondag ben je natuurlijk ook
welkom. Om 10 uur wordt er gevierd: bijbel lezen en zingen, bidden en ontmoeting met elkaar en met de Allerhoogste.
Volgens een herkenbaar stramien, maar
ook met verrassingen. De Inham houdt
van traditie en goede gewoontes. Maar
eenkennig zijn we niet. Een poplied,
Taizé, Iona – muziek uit verschillende
bronnen kun je horen. Ook die van het
podium of het theater. Duidelijk is in elk
geval: Inhammers houden van zingen.
Begeleid door begenadigde muzikanten.
De Geest spreekt de taal van muziek.
In de viering zoeken we een goed

samenspel tussen voorganger en de
vele gemeenteleden die meewerken: de
muzikanten, de kinderen, de drempelaar.
Bij tijd en wijle wordt een viering in zijn
geheel door gemeenteleden verzorgd.
De Geest spreekt via mensen. Zij spreekt
de taal van mensen.
Keer op keer leggen we ons eigen levensverhaal naast de verhalen van God. Alsof
je in een spiegel kijkt. Dat reikt nieuwe
taal aan, nieuwe woorden als ‘genade’
en ‘zegen’, ‘opstanding’ en ‘Geestkracht’.
Woorden waar je misschien zelf niet op zou
komen. De Geest leert je een nieuwe taal.
Loop je de kerkzaal uit dan bereik je een
ontmoetingshal waar het vaak gezellig
druk is. Ook door de weeks. Hier wordt
het gesprek gezocht en ontmoeting
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gevonden. Over dat wat je bezighoudt
en over geloof en zingeving. Het geloof
van de Inhammers is niet zo makkelijk
op een noemer te brengen. We zijn wat
terughoudend met zeggen hoe precies
het zit of wat je zou moeten in je geloof
of gedrag. Maar we zoeken wel telkens
de Bron op. De één zal zich meer laten
aanspreken door God de Schepper van al
wat bloeit en bloost. De ander oriënteert
zich meer op Jezus en de doorwerking
van zijn leven in dat van ons als gemeenschap. Weer een ander is geraakt door de
vernieuwing door de Geest in persoonlijk
geloof en verantwoordelijk leven. Soms
verstaan we elkaars taal niet of niet goed.
Daarom oefenen we ons in de ontmoeting en het gesprek en willen dat op
een gelovige manier doen. Ik denk aan
woorden van de trappist Thomas Merton:
“The deepest level of communication is
not communication, but communion.
It is wordless, beyond speech, beyond
concept”. De Geest spreekt de taal van
gemeenschap.
Als je het kerkgebouw weer verlaat, zie je
een mooi verzorgde tuin: de roos bloeit,
de druif wingert met zijn ranken tegen
de muur, de vijg geeft sappige vruchten.
Loop je door, naar achter de kerk, dan
ligt daar wat verborgen, een moestuin.
De oogst wordt op zondag verkocht en
de opbrengst is voor de voedselbank.
Het is een teken, een gebaar dat wat je
bezit niet van jou is, maar van de samenleving waar je deel van uit maakt. De
Geest spreekt de taal van de schepping,
van overvloed die niet verdeelt, maar
uitdeelt.
In onze gesprekken over een volhoudbare toekomst voor de kerk in Amersfoort
Noord kwamen drie kernwaarden naar
voren: het geloofsgesprek, gastvrijheid
en oecumene. Die oecumene zien we
vooral in ons contact met de RK St Martinuskerk, de andere wijkgemeenten in
Amersfoort Noord en de Eritrese gemeenschap met wie we ons kerkgebouw
delen. De Geest spreekt Tigrinya.
De Inham is een dorpskerk onder de rook
van Amersfoort. We hechten aan onze
eigenheid, maar houden van de verbinding met de stad. Daarvan leest u in de

tweewekelijkse pagina van de Raad van
Kerken in De Stad Amersfoort. Een ander
voorbeeld: laatst kerkten we in de Elleboogkerk waar Gijs Frieling in het kader
van de tentoonstelling ‘Schurend Paradijs’ een prachtige verbeelding maakte.
Het museum werd de ruimte en het decor voor een Inham-viering waar kunst en
geloof elkaar raakten en ook schuurden.
Met dank aan de enorme gastvrijheid
die Kunsthal Kade ons hiermee bood. De
Geest spreekt de taal van stad en dorp.
In mei jl. kwamen Tineke en ik per pas
aan toe om eens te kerken in Amersfoort
Stad. Ik kan u zeggen dat dat een weldadige ervaring was! Ik verklap nu niet waar
we te gast waren, maar het deed ons
goed. Op verschillende manieren, onder
andere door de gastvrijheid. Dit gecombineerde nummer van Drieluik en Lopend
Vuur nodigt ook jou uit tot zo’n uitstapje.
Het is verrijkend! Geestrijk!
Martin Snaterse

Vanuit De Inham
Wat was het heerlijk voluit Pasen te
kunnen vieren! Alsof een rouwsluier van
ons afgenomen werd en we de doorwerking van Christus’ opwekking uit de dood
als nieuw beleefden! Vervolgens leek de
lente naadloos over te gaan in een zomer
vol zon en kleurenpracht. Vallen Pasen en
Pinksteren toch op één dag …
Ik zie erg uit naar het Inhamweekend
dat in het weekend na Pinksteren plaats
heeft. Als ook maar de helft wat me is
aangezegd bewaarheid wordt, belooft
het een geweldig uitstapje te worden.
Twee jaar geleden hadden we een mooi
plan om tijdens de Hooglandse Feesten
een oecumenische viering te houden
in de grote tent. Het feest viel twee jaar
lang stil en de organisatie wil dit jaar eerst
weer een goede doorstart maken. Alle
begrip daarvoor. We wensen de organisatie plezier en succes er weer een groots
dorpsfeest van te maken. Wellicht dat
een volgend jaar dit schitterende idee
weer uit de kast gehaald kan worden.
Ik hoop het van harte. Wat een mooie
samenwerking kan dat worden. Boeiend
om wat ons bezig houdt in geloof en le-

ven zo met alle mensen in Amersfoort
Noord te kunnen delen.
Wat betreft de maanden die voor ons
liggen: als ik begin juli terug ben van
vakantie wil ik een start maken met
wijkontmoetingen: na jaren van spaarzame ontmoetingen, lijkt het me goed
en fijn elkaar in kleiner verband op te
zoeken. In de wijk waar je woont. Wat
houdt je bezig, wat speelt er in je hart,
hoofd en ziel? Wat betekent het geloof
daarin en hoe speelt De Inham daarop
in? Het lijkt me ook een goede ingang
voor nieuwe gemeenteleden om
nader kennis te maken en je weg in de
geloofsgemeenschap te vinden. Lijkt
het je leuk om overdag of ’s avonds je
huis open te stellen voor een ontmoeting: laat het me weten.
In het najaar duiken we in de oerverhalen van Genesis. Hierin komen een
aantal recente activiteiten samen: het
lezen van Jonathan Sacks boek over
Genesis, de musical Kain en het uitstapje naar ‘Schurend Paradijs’ in de
Elleboogkerk. Naast de zondagochtendvieringen gaan Dineke Havinga
en ik een plan uitwerken voor een
reeks zondagmiddaggesprekken over
thema’s uit de oerverhalen. Heb je zin
om mee te denken: graag!
Een goede zomer toegewenst,
Vrede en alle goeds
Martin Snaterse
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Verhalen uit De Veenkerk

De Veenkerk
Protestantse gemeenschap
in Vathorst
De Kamers, Wezeperberg 1,
Amersfoort
www.Veenkerk.nl
Predikant: Rolinka Klein Kranenburg

De jongste telg
De Veenkerk is de jongste telg aan de
kerkelijke boom van de Protestantse
Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.
In 2003 is ds. Jos van Oord begonnen
om samen met RK-parochie in Hooglanderveen een gemeente te vormen op
toen nog oecumenische grondslag. De
parochie trok zich al snel terug en toen
ds. Rolinka Klein Kranenburg in 2007
werd aangesteld voor drie jaar was de
Veenkerk al helemaal PKN. De opdracht
vanuit Amersfoort-Noord aan ds. Klein
Kranenburg was destijds om te kijken of
het nog zou lukken om ‘iets’ in Vathorst
op te zetten. De periode van drie jaar was
dus echt een pioniersfase en zo werd de
Veenkerk ook gezien.

Op zoek naar een plek
Na eerst in het Informatiecentrum
gekerkt te hebben, kwam de gemeente
bij elkaar in het Wellantcollege, letterlijk driehoog achter in een klaslokaal.
Het was een kleine groep mensen,
een mengeling van Hooglanderveners
en Vathorsters, het oude dorp en de
nieuwe stad, zogezegd. Vathorst was
nog helemaal in aanbouw en opbouw,
niet te vergelijken met wat er nu staat
als bijna een eigen dorp, zou je kunnen
zeggen. Scholen werden rap uit de grond
gestampt, want er gingen veel jonge
gezinnen wonen in Vathorst. Vathorst
groeide snel en misschien wel daardoor
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heeft het lang geduurd voordat deze
wijk een echt eigen ziel kreeg. Dat gold
eigenlijk ook voor de kerkelijke gemeente. Niet zozeer van die ziel, maar wel: wie
willen en kunnen we zijn in deze wijk en
in deze tijd. Het was en is allesbehalve
vanzelfsprekend dat de Veenkerk er is.
Met die houding opgroeien, geeft een
extra dimensie aan het gemeente-zijn.
Je kunt nooit achterover gaan leunen en
denken dat ‘t wel okay is zo, dat mensen
je kennen, begrijpen en kunnen vinden.
Het is een soort altijd aanwezige missionaire houding, die goed in staat is in te
springen op omstandigheden die snel
kunnen veranderen. Dit zie je terug in
een bewegelijkheid in de vieringen, in de
aanpak van bestuur en beleid (buiten de
gebruikelijke structuren), in de creativiteit en flexibiliteit van vrijwilligers. Het
heeft als valkuil dat de verbondenheid
met en op elkaar soms te vrijblijvend is.
Maar in die spanning bestaat de Veenkerk wel: verbonden en vrijblijvend.

Een plek om thuis
te komen:
De Kamers
De Veenkerk heeft haar vierplek in Theater de Kamers. Dat is vanaf september
2007 zo geweest. De samenwerking
toentertijd met de Kamers was inspirerend en opbouwend, voor zowel de
Veenkerk, als ook voor de wijk en haar
plek in die wijk. Na het faillissement
van Theater de Kamers in 2013 heeft de
Veenkerk een tijdje in het Icoon gezeten,
dat heeft maar een half jaar geduurd.
Vanaf die tijd heeft de Veenkerk met
verschillende partijen gezocht naar
manieren van samenwerking om het
Theater de Kamers opnieuw levend te
maken. Ondertussen kon de Veenkerk
wel terecht in het prachtige pand met
haar theaterzaal. Voor de Veenkerk een
uitkomst en voor de Alliantie destijds
ook. Het pand werd gebruikt. Uiteindelijk
in 2019 is Theater de Kamers gekocht
door Bzzzondere Locaties en werken we
nu samen met Bzzzonder. Goed om te
zien dat er weer leven in het gebouw is
en dat er ook weer geïnvesteerd wordt in
dit prachtige pand.

Wat en hoe geloven
we in de Veenkerk?
Ook dat is een constante beweging. Er is
ruimte voor vragen en twijfelen, met de
bijbel als bron aan verhalen en traditie
van waaruit wij putten om ons leven
mee te duiden en samen te zoeken naar
sporen van God. In de Veenkerk vindt je
directe geloofstaal, persoonlijk en intiem
soms, humor en lef en veel ruimte voor
de beleving en ontroering.
Maar dat kun je beter
zelf bekijken. Scan deze
QR-code, je wordt dan
automatisch naar de pagina van de website geleid,
waar een impressie van de vieringen te
zien is en een (al wat ouder) filmpje over
wat mensen vinden in de Veenkerk.

Gebed na Pasen:
Laten we het blijven herhalen:
Levende God!
En nog een keer:
Levende God!
Moge het leven dat Jij hebt verlost van
dood, levend zijn in ons
En dat wij in ons leven en ons hele zijn durven blijven zeggen dat Leven bij God nooit
sterft. En dat Leven van God zo vol is met
Halleluja’s en Rechtvaardigheid en Vrede.
zo vol,
dat kan nooit meer ophouden.
Dat wij wel een miljoen manieren vinden om
te laten zien dat Jij leeft
In woorden en handelen
In hopen en actie
In verlangen en in zijn
In zingen en spreken
In lachen en zorg
In vragen en verwondering
In vertrouwen en geloof.
En dat wij jouw Opgewekte mensen zijn
Levend om te leven
En bereid om dat te delen met de wereld.
Hoor ons
Leef in ons
Herschep ons
Noem ons bij de naam
Elke keer weer en weer en weer
En roep ons in dit leven in al haar volheid.
Dat het zo mag zijn…
Amen

Verhalen uit De Veenkerk

Deze periode na Pasen, richting Pinksteren en de zomer en de vakantie is een
periode van groeien en bloeien, letterlijk
en figuurlijk. De twee jaar Corona heeft
haar sporen getrokken in onze samenleving en ook in de Veenkerk. Er is me even
een beroep gedaan op de flexibiliteit en
creativiteit van vrijwilligers en voorganger en gemeenteleden. En wat hebben
we veel geleerd in korte tijd. Wat ik vooral
bijzonder vind, is dat er met heel weinig
middelen hele mooie dingen worden
gedaan. Het beamer en streamer-team
levert werkelijk professionele kwaliteit als
het gaat om films en streams.
Dat gezegd hebbende: we bewegen
richting de zomer. En het voelt nu wel
echt als een tijd waarin we ten volle weer

kunnen en mogen opademen. Geen
restricties meer, geen passen en ja maar,
als...dan... Mensen komen weer tot
bloei, gaan erop uit, ontmoeten elkaar
en spreken af. Ik moet wel zeggen dat
de druk op m’n sociale agenda ook
meteen weer behoorlijk wordt, daar zal
ik de enige niet zijn. Ik zal een maand
vakantie genieten in juni, precies op
tijd thuis voor de Tienerdienst en de
Overstapdienst. En dan gaat ook de
Veenkerk een maandje dicht. En gun ik
iedereen, die zich het afgelopen seizoen
zo enorm heeft ingezet welverdiende
rust. In de vakantie van de Veenkerk zijn
er gelukkig voldoende andere kerken
waar je dan eens kunt gaan kijken, getuige deze editie van Drieluik. Een leuke
manier om kennis te maken!

In het nieuwe seizoen ga ik beginnen
met een project over Rembrandt.
Aan de hand van zijn schilderijen
van Bijbelverhalen zullen de vieringen vorm en inhoud krijgen. Wat
ziet Rembrandt? Hoe vertelt hij het
verhaal? En wat zegt dat over hem?
En hoe raakt dat ons? En in hoeverre
klopt t ook met het eigenlijke verhaal?
Hoeveel is ons verstaan van Bijbelverhalen gekleurd door afbeeldingen die
we bewust of onbewust meedragen?
Zo maar wat vragen. Ik hoop op een
kleurrijk en inspirerend seizoen.
Maar eerst de zomer!
Hartelijks Rolinka Klein Kranenburg

De Ontmoeting, De Herberg, Inloophuis Schothorst en Diaconaal AandachtsCentrum

Welkom bij de Inloophuizen
Huiskamers in de wijk waar ontmoeting
centraal staat en mensen omzien naar
elkaar
De Inloophuizen van Stichting Inloophuizen Amersfoort geven een warm welkom
aan vele bezoekers. De gastvrije mentaliteit van onze vrijwilligers biedt ruimte
en aandacht aan vele bekende en nieuwe
gasten. Een gezellige plek met activiteiten, vriendschap en ontspanning.
Onze aanpak is gebaseerd op het gedachtengoed van de Presentie benadering. We willen steeds vanuit de relatie afstemmen met en aansluiten op de ander,
op zijn talent en wat hij of zij nodig heeft.
We willen omzien naar elkaar, er zijn voor
wie het nodig heeft. We werken ook met
het concept positieve gezondheid. Zo
willen we een bijdrage leveren aan de
verschillende aspecten van gezondheid,
want dit gaat verder dan ‘niet ziek zijn’.
Het gaat bijvoorbeeld ook over of je kunt
meedoen, of je je leven als zinvol ervaart,

of je genoeg sociale contacten hebt, of
je kunt rondkomen met je geld enz. We
gaan ervan uit dat we allen verbonden
zijn met elkaar en dat iedereen iets te
bieden heeft, zowel vrijwilligers als
bezoekers.
Heb je zin om gewoon eens binnen te
lopen? Dat kan bijna iedere dag. Aan de
tafel wordt er volop gepraat over grote of
kleine thema’s. Anderen lezen er rustig
de krant of doen een spelletje.
We zijn een ontmoetingsplaats voor alle
leeftijden. Tijdens Bakkie Kroost zijn de
inloophuizen speciaal geopend voor
jonge kinderen met hun (groot) ouders.
Er is alle ruimte om lekker te spelen, te
ontmoeten en elkaar te inspireren.

tijden, workshops positieve gezondheid…. Kijk voor meer informatie
op de websites, meld je aan voor de
nieuwsbrief of kom binnenkort eens
langs.
Je bent van harte welkom voor een
bakkie met aandacht, ook als je altijd
hebt gedacht dat een inloophuis
niets voor jou is. Probeer het eens en
misschien ervaar je de toegevoegde
waarde voor jezelf en/of ontdek je dat
jij ook iets kunt toevoegen aan deze
mooie plekken en de mensen die er
komen.
www.inloophuisdeontmoeting.nl
www.inloophuisschothorst.nl
www.daczuidsingel.nl
www.deherbergnieuwland.nl

Vanuit de inloophuizen worden er tal van
activiteiten georganiseerd. Een greep uit
de activiteiten: Fit en yoga op de stoel,
creatieve activiteiten, uitstapjes, maal-
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