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Binnenkort sta ik boven op een Sloveense berg, plekken die in mij woorden
van psalm 8 en psalm 121 oproepen. Een overweldigend gevoel dat me klein
maakt. Wat stellen we als mensen nou voor in vergelijking met de natuur om
ons heen? Het maakt me ook nederig in het hele duurzaamheidsvraagstuk,
wat kan ik betekenen voor de wereld?
Meestal duren dat soort momenten niet heel erg lang, want filosofische
mijmeringen worden over het algemeen gauw onderbroken door kinderen die
gevaarlijke capriolen uithalen bij steile afgronden. Dan zakt mijn moederhart
meestal een meter of wat. Of kinderen die denken in een plas te stampen
en dan een halve meter de berg inzakken. Of die testen tot hoever hun
waterdichte schoenen ook echt waterdicht zijn (antwoord: tot het randje en
dan opeens heb je hele natte voeten).
Maar voor het zover is heb ik eerst nog een presentatie van mijn 8-jarige zoon,
die gaat vertellen over hoe wij de natuur moeten redden. Zijn juf schreef: ‘Je
kunt dit zo aan de leiders van de wereld presenteren’, dus ik ben benieuwd of
ik een Greta Turnberg in mijn huis heb.
De Drieluik van deze maand sluit daar bijna naadloos op aan. Er komt
weliswaar geen 8-jarige aan het woord (hoeveel zouden we daar wel niet van
kunnen leren om eens goed naar onze kinderen en jongeren te luisteren?
Voer voor een andere Drieluik), maar indrukwekkend zijn de verhalen wel.
Ze vertellen zowel over de grootsheid van Gods schepping, als onze rol om als
christenen iets te doen aan de schade die we de wereld toebrengen.
Govert Jan Bach schrijft vanuit zijn hart een vurig pleidooi om ons te bekeren
op blz. 4 en 5, gevolgd door wel drie interviews met PGA-leden. Paul
Schenderling komt aan het woord op blz. 6, Nienke Boone op blz. 10 en ds.
Berend Borger op blz 8.
We vroegen ook aan vier leden om een beschrijving te geven hoe het
onderwerp ‘duurzaamheid’ in hun leven vorm krijgt (zie blz. 12). Van
een oproep tot een ecologische reformatie tot kleine stappen in je eigen
omgeving, het is een onderwerp dat intussen ontzettend leeft onder alle
wijkgemeentes van de PGA. En niet zo verwonderlijk als we er dagelijks mee
geconfronteerd worden in de media.
Het is dus een rijkgevulde Drieluik, goed voor de zomermaanden, want
pas in september komt de volgende editie uit. Wilt u, in het kader van
duurzaamheid, de Drieluik vanaf nu digitaal ontvangen? Laat het ons dan
weten via drieluik@pkn-amersfoort.nl en we sturen u deze iedere maand toe
per mail.
Als de Drieluik bij u op de mat ligt hoop ik inmiddels gehoord te hebben van
zoonlief hoe we met z’n allen het duurzaamheidsvraagstuk kunnen oplossen.
Ik zal aantekeningen maken voor de volgende editie van de Drieluik over dit
vraagstuk.
In ieder geval een fijne zomer gewenst, inclusief machtige momenten met
waardering voor Gods schepping.

Martien Hoekzema
Hoofdredacteur
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Gevoed en
geworteld?
Verfrist kwam ik terug van een groene retraite,
georganiseerd door het Weilandklooster
(www.weilandklooster.nl). Onder de uitdagende titel
‘Groene genade’ waren we in klein gezelschap te gast bij
de Franciscanen van Megen. Mooi om met elkaar onze
grote zorgen te delen over de ecologische crises die zich
steeds meer ontvouwen. En tegelijk te spreken over
hoop, over genade, over gevoed worden en geworteld
zijn.

door: Remko van der Vos
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Groen
Randje

Soms is het meer dan toeval hoe gebeurtenissen
samenhangen. Net hadden we ons in de Fonteinkerk
gewaagd aan een viering over duurzaamheid op
Triniteitszondag, net was ik begonnen in het boek
‘De heilige natuur’ van Karen Armstrong, en dan deze
retraite. Er viel zelfs nog meer samen, want die zondag
was ook de klimaatdemonstratie in Rotterdam.
Zorgen zijn er bij velen, en slapeloze nachten. In de
kerk en nog veel meer buiten de kerk. Mooi dat ook
zangeres Billie Eilish haar jonge publiek oproept tot
duurzaamheid. Wat kan de kerk, wat kan christelijk
geloof bieden in deze onzekere tijden? Hobbelen
wij alleen een beetje mee achter de activistische
voorhoede, of hebben we een eigen perspectief te
bieden? Een besef van heiligheid, schepping, van goed
leven?
Er valt geen eenstemmig geluid te verwachten
vanuit onze veelkleurige protestantse kerk. Maar het
kan niemand uit de kerk koud laten wat er met de
schepping gebeurt. Wij met ons begrip van schepping,
van verbond, van genade, van levend water, van (be)
rouw, zonde, bekering en vergeving, van hoop. Met
onze opdracht om in de Geest van God iets moois
te maken van deze wereld: Wat zouden we wel niet
kunnen bereiken, welk wonder zou er wel niet kunnen
gebeuren!

Foto’s, nieuws en een verslag vanuit de PGA.

Activiteiten om de zomer mee door te komen

De fietstocht terug was even lang als de fietstocht heen.
Nog steeds waaide de wind meer tegen dan mee. Nog
steeds voel ik meer wanhoop dan hoop. De retraite
kwam in plaats van activisme in Rotterdam dit keer. En
toch. Hoe kan echt samen zijn: luisterend en delend - al
is het maar even - ons weer op weg helpen, ons openen
voor Genade. “Zo zouden we moeten leven.”

Bestuurlijke kijk

Remko van der Vos is Lid van de Fonteinkerk

36-37 Kerkdiensten
38-39 Allerlei
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Gerard Raven is niet alleen bestuurder, maar ook
bestuurder.
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door: Govert Jan Bach

Bekeert u, het is
haast twaalf uur
Hoe vaak worden we in de schrift niet opgeroepen om ons te bekeren?
In het Nieuwe Testament roept bijvoorbeeld Johannes de Doper ons
daartoe op, maar deze woorden horen we nog amper van de kansels
in Amersfoort. 'En toch is de noodzaak nu even groot als toen', schrijft
GovertJan Bach in dit artikel, 'want we staan aan het begin van een
catastrofe.'

Catastrofe
De eindtijd lijkt begonnen. We bevinden ons niet in een crisis,
maar aan het begin van een catastrofe. Oorlogen, rampen,
overstromingen, branden. Uitgehongerde en dorstige volken
staan met velen aan onze grenzen. Het is niet meer 5 voor 12 het
is al haast twaalf uur. En het is niet de Here God die hier ditmaal
de hand in heeft. We regisseren het allemaal zelf. We doen
heus ons best, douchen wat korter, pakken een keer de fiets als
het zonnetje schijnt, maar de overheid zelf durft amper echte
stappen te zetten. En dat is nodig. Wat betreft uitstoot, vliegen,
stikstof, etc.
Maar net zoals op de bekering altijd een perspectief van hoop
volgt, is dat er ook nu.

Gedragsverandering
Het is nog niet te laat. Maar dan moeten we wel aan de slag en
dat snel en verregaand. Nodig is gedragsverandering op allerlei
niveaus. Vooral ons denken over de natuur en onze plaats daarin
zal moeten veranderen.

Bol van de natuur
Wij christenen hebben de schriften waarin de natuur alom
aanwezig is. Ieder psalm staat bol van beelden uit de natuur.
Jobs klacht verstilt pas als hij zich geïmponeerd weet door de
overweldigende grootsheid van Gods natuur. Elia ontmoet God
pas na allerlei natuurgeweld in de stilte van een zacht briesje.
Jezus wijst ons in de Bergrede op de vogelen des hemels en
de leliën des velds die er gewoon door hun natuur mogen zijn
zonder daar extra moeite voor te hoeven doen. In zijn gelijkenissen klinken ook veel natuurbeelden. De vijgeboom, de zaaier.
Bij zijn sterven openbaart zich de ontlading van een grimmige
natuur. Zijn Opstanding is gesitueerd in een tuin die een nieuw
Paradijs gelijkt. Zijn Hemelvaart wordt in de hemelse natuur der
wolken voltrokken.

Sinds Descartes en vooral de industriële revolutie is de wereld
ingrijpend veranderd en daarmee het milieu. In deze tijd annexeerden we bodemschatten, lucht en water, onderwierpen de
natuur. Om die te kunnen gebruiken, uitbuiten en uitputten.

Liefdesverklaring aan de natuur

Heilige natuur

De beroemde monnik Thomas Merton werd in de vorige eeuw
door deze Farnciscaanse liefdesverklaring bewogen en zocht
daarom de stilte en de rust in de eenzame natuur op. Hij werd
een van de eerste milieuactivisten.

Maar wat is de natuur. In veel religies valt zij samen met God
of het goddelijke. Spinoza zei het al, DEUS SIVE NATURA.
God oftewel de natuur. Die uitspraak vond men toen zo verregaand ketters dat die uiteindelijk uitliep op zijn verbanning
uit Amsterdam. Maar hij gaf met die uitspraak wel aan hoe we
met de natuur moeten omgaan. Alsof die heilig is. Zij moet
geëerd, verzorgd en geëerbiedigd worden. In plaats van haar te
onderwerpen is het een schat die we hebben door te geven aan
volgende generaties.
Dus ten diepste betreft die ommekeer hoe we tegenover de
natuur staan. Het gaat niet om een God daarboven ergens in
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de hemel, maar om een God die hier al tegenwoordig is in de
natuur en tussen mensen. We zingen dan ook graag God is
tegenwoordig, God is in ons midden.

Later kwam Franciscus, die ons weer bondgenoot van de natuur
wil maken. Door ons als één familie voor te stellen, waarin we
broeder of zuster zijn van alle natuurverschijnselen. Van dieren
maar ook van de zon en de maan, zelfs de dood!

Door de rationalisten en de verlichting kwamen we steeds
verder van deze familieverbanden af te staan. Kolonialisme,
winstbejag en techniek dreven ons nog verder uit elkaar. Mens
en natuur raakten ontworteld.
Simone Weil waarschuwde ons in de jaren '30 voor het gevaarlijke huwelijk van vooruitgangsgeloof en techniek dat inderdaad
uitmondde in de aanbidding van de afgod van de Technocratie,

foto door kelly Sikkema, Unsplash

waarin we nu nog ons ultieme vertrouwen en hoop op stellen.
Maar inmiddels schijnt dat verlies van de verbinding met de natuur ons juist de das om te doen. En keert de natuur zich tegen
ons alsof we haar vijand zijn. Simone Weil hechtte er juist aan
de schoonheid van de natuur te zien als een bewijs van Gods
bestaan. En van die schoonheid mag ook genoten worden. Het
hoeft niet allemaal streng en ascetisch. Leven is proeven, leven
is ook genieten zegt Levinas. Maar als we ontworteld raken
van onze diepste wortels valt er weinig meer te proeven en te
genieten.
Dus een vernieuwd fundamenteel denken over de natuur en
onze plaats daarin, is nodig om tot gedragsverandering te
komen.
We zouden ons nu echt moeten bekeren van de afgod van de
groei van 'meer is beter', tot 'minder is beter'. Echt nodig is een
ommekeer in ons denken en gedrag. Minder reizen, minder vliegen, minder vlees en zuivel. Minder spullen en pakjes, minder
nieuwe kleding. Minder woonruimte. Minder kopen. Dankbaar
zijn met wat we allemaal al hebben.
We overvragen al eeuwenlang de natuur en haar grondstoffen.
We onteigenen de aarde tot ze leeg en uitgeput uit haar voegen
barst. Waarom worden we dan niet iedere zondagochtend opgeroepen om de natuur weer lief te hebben en haar te dienen?
Het was Thomas Mertion die als criticus in de jaren ‘50 wees op

de krankzinnigheid om de aarde te verspelen door een nucleaire
oorlog. Het is weer heel actueel nu.
Nu is het een Karen Armstrong die met haar recente boek 'De
heilige natuur' ons ook wijst op bezinning op onze oorsprong en
daarnaar te handelen.

Rol van de kerk
In verandering van ons denken kan juist de kerk een cruciale rol
spelen. Heeft zij niet de goudschatten van kansel, kerkzaal, ritueel en muziek in handen op geleide van vele verhalen en teksten
waarin de natuur wordt geheiligd? Mogen daar ook oncomfortabele teksten en preken klinken die ons oproepen om in actie
komen? En met de blijde boodschap dat het nog niet te laat is.
Niet om elkaar de maat te nemen, maar wel te delen hoe mensen dingen doen, hoe ze besparen, een uitdaging of voorbeeld
voor anderen zijn. Elkaar tips geven en samen activiteiten organiseren gericht op de buitenwereld.
Zoals de app en bijeenkomst die vanuit de Fonteinkerk geïnitieerd zijn. Velen liepen zo met elkaar de klimaatmars in Rotterdam mee.
De kerken staan voor een enorme opgave qua verwarming en
verlichting de komende jaren. Daar kunnen we elkaar mee helpen. Laten we erin geloven dat het niet te laat is.

Gebruikte en aanbevolen Literatuur
Kick Bras: Onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van Thomas Merton.
Seth Godin ea: De Klimaat almanak
Karen Armstrong: De heilige natuur
Simone Weil: Wachten op God
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door: Jantien van den Brink

Leven van genoeg
geeft vreugde
Paul Schenderling geeft de kerk een 6,5 voor duurzaamheid. Hij ziet groei
en is hoopvol. Ongelofelijk hoopvol. Hij is lid van de Nieuwe Kerk, startte
de organisatie ‘genoeg om te leven’ en spreekt vaak (ook in Amersfoortse
kerken) over duurzaamheid. Jantien van den Brink sprak met hem over
Koninkrijkszondagen, ethische keuzes en het waarderen van het kleine.

Nieuwsgierig naar Pauls verhaal bel ik aan. De geur van versgebakken cake komt me tegemoet en met een heerlijk glas
muntthee begint het gesprek. Hebben we het nog even over het
opvoeden van peuters, dat hij en Margje, zijn vrouw, nog net op
tijd een huis hebben weten te kopen en al snel zit ik in midden
in een bevlogen betoog.

‘Ja!' klinkt het overtuigd. Met een kleine of grote portemonnee,
iedereen kan dit. ‘Het mooie is, mensen met een kleine portemonnee leven vaak al veel duurzamer. Ze hebben geen twee of
zelfs geen auto.’

Vol enthousiasme vertelt hij dat hij wel zou willen tijdsreizen
naar 1972 – het bijna-keerpunt-jaar naar groene economie,
voordat de toenmalige oliecrisis kwam – en graag Martin Luther
King zou spreken om te horen wat hij voor economische visie
had, vlak voordat hij vermoord werd. Waarom landbouwgerichte ontwikkeling zoveel belangrijker en vooral ook eerlijker
is dan exportgerichte ontwikkeling en wat hij zou doen als hij
de baas van Nederland was. En wist je trouwens dat er op een
lego-doosje zomaar 6 productie-landen vermeld kunnen zijn.
Lees maar mee!

Over het algemeen geldt: de impact van een product zit 2/3 in
het maken van een product en 1/3 in het gebruik van het apparaat. Zijn oproep is dan ook: ‘Schaf ethisch producten aan’.
Aangezien het vaak onoverzichtelijk en bijna ondoenlijk is, om
te weten wat ethisch kopen is, is Paul bezig om een ethische
consumentenbond op te richten. Hij doet dit in samenwerking
met de Britse organisatie Ethical Consumer (ethische consument)2

Ethische producten

Als kind wilde hij in de ontwikkelingssamenwerking werken, dat
is er niet van gekomen. Maar betrokken op ontwikkelingslanden
is hij zeker, vanuit de drijfveer rechtvaardigheid. Daar gaat zijn
boek dan ook over. ‘Een fictief boek1 over een rozenverkoper die
graag eerlijk wil handelen, maar hoe?’
Verwonderd klinkt hij als hij opmerkt: ‘Het raakt mensen, het
zet mensen in beweging, het sluit aan bij drijfveren van mensen
en daar geloof ik in. Niet in feiten die je lamleggen.’ Dat hij hieraan mag bijdragen, dat is iets waar hij later – mocht het hem
gegeven zijn – als 90-jarige dankbaar op terug zal kijken.

Voetafdruk verkleinen
Hij schetst dat we gemiddeld genomen leven alsof we de aarde
3,5 keer kunnen gebruiken. Om die impact te verkleinen heeft
een Britse NGO ‘The Jump’ (de sprong) ontwikkeld. Vijf stappen (zie kader) waarmee iedereen aan de slag kan. Mildheid
klinkt door in Pauls betoog. ‘Begin gewoon, kleine stappen, het
hoeft niet in één keer. Maar als je deze stappen volgt, breng je
die 3,5 keer aardegebruik terug naar 1,5 keer. Kan iedereen dit?

1. Hoe handel ik eerlijk (2021), Matthias Olthaar en Paul Schenderling
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beeld Jaap Schuurman

2. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, schrijf u in voor de nieuwsbrief
(www.genoegomteleven.nl/nieuwsbrief)

Lezenswaard
Vakantieboek
Hoe handel ik eerlijk (2021),
Matthias Olthaar en Paul
Schenderling.

Geestelijke blik
‘Als christenen kijken we ook met een geestelijke blik. Dat
geeft hoop. Jezus is gericht op het kleine, onaanzienlijke en dat
gebruikt Hij verrassend vaak. Zo mogen we ook naar dit thema
kijken en naar onze eigen bijdrage. Juist het kleine is het waard!
In niet-kerkelijke kringen wordt vaak gevraagd; ‘hoe maak ik de
grootste impact.’ Daar gaat het niet om. Het gaat om het kleine.
Geestelijke ogen en praktische handelen moeten samengaan.
Daar mogen kerken zeker een rol in spelen.’
Dit zorgt ervoor dat Paul niet cynisch wordt, regelmatig haalt hij
Jesaja aan; een grote inspiratiebron en leidraad wat hem betreft.
Naast de twee voorgestelde Koninkrijkszondagen, mogen dominees voor tips bij hem aankloppen. Gemeenteleden kunnen in
kleine groepen elkaar bemoedigen om bijvoorbeeld volgens the
Jump – 5 stappen te leven en leren geestelijk te denken.
‘Dus niet, hoe heb ik impact, niet activistisch, maar oefenen in
hoop, in het kleine zien en waarderen.’

Wat het kost
‘Ja, ergens heeft deze manier van leven wel wat gekost. Ik ben
niet verdergegaan met promoveren, bepaalde carrièrekansen heb ik laten lopen. Maar maak dit niet te zwaar hoor, geld
heeft me nooit zoveel geïnteresseerd, en het begon vooral met
plichtsbesef. De grootste eyeopener is op afstand dat als je aan
de slag gaat met leven van genoeg, je ontdekt wat echte vreugde
is! Dat is zo hoopvol!’
Op naar ‘leven van genoeg’. Doe jij mee?

The Jump - 5 stappen naar een kleinere voetafdruk
1. Koop maximaal drie kledingstukken per jaar (tweedehands
mag onbeperkt)
2. Gebruik al je elektrische apparaten minsten 7 jaar (mobiel,
waterkoker, wasmachine, laptop…)
3. Vlieg niet, of maximaal 1 keer per 3 jaar
4. Eet zoveel mogelijk plantaardig en nog concreter maximaal
1 keer per week zuivel of vlees
5. Rij niet met de auto en als het dan toch moet met een
deelauto (ofwel door een van de bestaande initiatieven of
door samen met vrienden, buren of familie je auto te delen)

Ik vind het altijd heerlijk om ter ere van een vakantie een boek
te kopen en dan mijn best te doen om het niet meteen te lezen
maar te bewaren totdat ik echt wegga. Daarom zocht ik naar een
vakantieboek voor de lezers van Drieluik. Ik kwam uit bij de 'De
Morgenster' van Knausgärd.
In de prachtig beschilderde Elleboogkerk in Amersfoort staat op de
muren: gij kent dag noch uur…

door: Dineke Havinga

Over boeken die je doen denken

Als argeloze kijker wordt dat je ingepeperd, als bijbellezer weet je
dat natuurlijk ook…maar over zoiets gaat de roman van Knausgärd.
Het is fascinerend hoe iemand zo’n spannende roman kan schrijven
over een thema dat in de klassieke kerkleer behoorlijk naar de
achtergrond is verdwenen, de wederkomst, waarin ieders leven zal
oplichten uit alles wat duister bleef.
Er lopen allerlei verhaallijnen in het boek, gewone mensen met
levens zoals we die allemaal hebben en toch zit je ademloos te
lezen; wat gaat er gebeuren, wat is dit, hoe zal dit gaan…
Er gebeuren zoveel vreemde, gekke dingen. Hij beschrijft een
donorarts die op vakantie opeens de persoon denkt te zien uit wie
hij het hart heeft gehaald. Of een dominee die opeens iemand ziet
lopen die ze onlangs begraven heeft. Er is zoveel dat onheilspellend
is. Is het toevallig? Is het een teken? Wie verstaat het eigen leven, of
de tijd? Wie begrijpt de ander ten volle? Wat is het verband of het
houvast, worden we behoed, waar loopt het op uit? Is er iets uit de
loop van het leven dat iets zegt over de toekomst? Is er zoiets als een
ster die je kunt volgen, zoals de wijzen deden?
Het zijn eigenlijk allemaal vragen die in ieder leven oprijzen,
maar hij weet ze zo beeldend op te schrijven dat ze het boek
geheimzinnig en diepgaand maken.
Hoe is het mogelijk dat er hele preken in voorkomen, zonder dat je
de roman dichtslaat? Dat kan alleen maar
in een Noors boek blijkbaar. Trouwens
ook Jonathan Franzen, de Amerikaanse
gelauwerde schrijver, schreef afgelopen
jaar met ‘Kruispunt’, een roman over een
predikantengezin in de jaren 70. Wat een
tijdsbeeld! En hoe is het mogelijk, een
roman vol preken en gebeden en kerkelijk
gedoe die leest als een roadmovie en
die over de hele wereld verkocht wordt.
Kortom, er zijn grote wereldromans waarin
de lezers van Drieluik met hun passie voor
kerk en geloof zich gekend weten en zich
niet als de laatsten hoeven te zien. Er zijn
vele gedaanten van geloof.
Franzen, Kruispunt,
prometheus 2021.
Knausgärd, De Morgenster,
de Geus 2021
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door: Baart Koster; foto: Dick Westerveld

Jouw verhaal
Welke Bijbeltekst inspireert jou? En wat heeft die je te zeggen in jouw
leven? Drieluik vroeg het ds. Berend Borger, scheidend predikant van De
Bron en de Emmaüskerk omdat hem een Gronings avontuur wacht. Berend
koestert Lucas 24: 13-35, beter bekend als de tekst over de Emmaüsgangers.
Bij binnenkomst, die in dit geval niet letterlijk moet worden
heid op terug, want, zo ondervond hij tijdens zijn Amersfoortse
genomen, noodt Berend mij aan zijn zonbeschenen tuintafel
jaren, een goede samenwerking is iets fantastisch. ‘Je vult elkaar
voor een mok koffie. Hij komt daarvoor op blauwe klompen met
aan en kunt ook altijd op elkaar terugvallen.’
de Groninger vlag erop uit zijn moestuin waarin hij aan het werk
was. De damp slaat nog uit onze mokken omhoog als ik hem
Op naar Emmaüs
bevraag over een nieuwe carrièrestap die voor hem ligt, namelijk Berend blijft in zijn tekstkeuze dicht bij huis, dat wil zeggen;
die naar de Remonstrantse Gemeente in Groningen (RGG). Zo
dicht bij een van de Godshuizen waarin hij voorgaat. Onlangs
verrassend als een donderslag bij de heldere hemel waar we
preekte hij er bovendien nog over: Lucas hoofdstuk 24, de verzen
onder zitten, was dat nieuwe
13 tot en met 35. Om te beginnen
avontuur voor de buitenwacht. Die
is het hoofdstuk op zichzelf al
buitenwacht kent Berend immers
Het is een essentie van het geloof; heel bijzonder, vertelt hij, want
al vele jaren als predikant van twee
er gebeurt ontzettend veel in.
je moet éérst in beweging komen
wijkgemeentes die daarnaast
‘Feitelijk vindt zowel de opstanonder meer actief is in enkele
ding als de hemelvaart in dit ene
theologische onderwijsorganen en die zijn vaardige pen botviert hoofdstuk plaats. Van de vrouwen bij het lege graf tot en met de
als columnist in Drieluik waarin hij onder meer over zijn theoloverschenen én weer verdwijnende Christus.’ De bevrijdende en
gische specialisme 'liturgie' schrijft.
zo algemeen bekende tekst blijkt verrassende aspecten te bevatten. Berend rafelt de Emmaüsgangers namelijk uiteen in drie
losse elementen die hem inspireren en verwonderen. Aanvankelijk loopt Jezus nog als anonieme vreemdeling op met Zijn twee
Meer dan een flirt
leerlingen en geeft Hij hen in feite catechese. Van Mozes en de
Het begon allemaal met het verlangen van de geboren en
Profeten tot en met Zijn lijden, dood en opstanding.
getogen Groninger om ooit weer naar het Noorden terug te
keren. Zijn Friese echtgenote, Martina Cornel, die bij AmsterDat laatste onderstreept Jezus even later wanneer Hij het brood
dam UMC werkt, merkte tijdens de coronacrisis dat zij haar
breekt en plots wordt herkend. ‘Dat maakt het tot zo’n wonderwerk voor een groot deel ook prima op afstand kon doen. Het
lijk verhaal; de schellen vallen hun van de ogen, ze zien ineens
verruimde de mogelijkheden. Het laatste stukje viel ten slotte
pas anderhalve maand geleden op zijn plek maar zweefde al iets wie Hij is. Maar dan is Hij meteen ook weer weg! Dat lijkt er
conform de Bijbelse traditie voor te
langer boven de puzzel. ‘Mij was
staan dat niemand ooit God heeft
vier jaar geleden eens door een
Wij bestaan dankzij de vooroordelen gezien. De leerlingen kúnnen die
vriend gevraagd om voor te gaan
verheerlijkte Jezus dus nauwelijks
in de RGG. Ik voelde me daar gelijk
die we over elkaar hebben
zien omdat dit te veel voor hen
thuis en ook van de andere kant
zou zijn.’ En dan zijn er nog twee
beviel het goed. Zodoende preekte
andere elementen die voor Berend uit de tekst springen. ‘De
ik er de afgelopen jaren nog een paar keer.’ Afgelopen maart
leerlingen die gedesillusioneerd en bang in Jeruzalem binnen
veranderde die flirt in iets serieuzers toen hem gevraagd werd of
zitten, moeten het hebben van de leerlingen die op weg zijn.
hij de predikantsvacature wilde vervullen. Dat was vervolgens in
Díe maken het mee! Ontmoetingen gebeuren dus blijkbaar
drie weken beklonken.
onderweg of letterlijk ‘gaandeweg’. Ook dat is een essentie van
het geloof; je moet éérst in beweging komen.’
Dat wordt dus weer één dominee één gemeente, maar hij was
het toch anders gewend? ‘Mijn Amersfoortse jaren kenmerkten
zich inderdaad door samenwerkingen. In de eerste plaats met
Miskende maaltijd
collega Rein van der Zwan met wie ik samenwerkte in De Bron
Beelden spelen een cruciale rol bij het, letterlijk, uit de verf laten
en de Emmaüskerk. Bovendien stelde de Algemene Kerkenraad
komen van de Bijbelse verhalen. ‘Ik werk vaak met een afbeelin 2017 aan Wim Verschoor van de Fonteinkerk, Marieke den
ding op de beamer en de zondag dat ik hierover preekte toonde
Braber van de Hoeksteen, Rein en ik van De Bron voor om als
ik een beeld van het iconische laatste avondmaal van Leonardo
team te gaan werken in de Emmaüskerk ter vervanging van Paul
Da Vinci. Ik zeg iconisch omdat dat een beeld is dat een beetje
van der Harst die met emeritaat ging. Ieder van ons vulde een
deel van ons collectieve geheugen is geworden. Je kunt dat
deel van de vrijgevallen functie in.’ Berend kijkt er met tevreden8

plaatje zelfs als puzzel of borduurwerkje krijgen tegenwoordig.
Maar het bijzondere is dat het avondmaal met de Emmaüsgangers helemaal niet in ons collectieve geheugen zit. Terwijl dat
het eerste avondmaal is van de opgestane Heer met zijn leerlingen. Pas met dát beeld kunnen we verder. De opgestane Heer is
erbij, vanaf dat eerste avondmaal. Het is de motor achter hoe wij
als mensen zijn, hoe wij als gemeente draaien. Dat maakt deze
tekst cruciaal, maar gek genoeg is hij misschien óók wel een
beetje over het hoofd gezien.’
Niet minder cruciaal is samenwerking, Berend komt er aan
het eind van het gesprek spontaan op terug. ‘Toen in 2010 de

Lutherse gemeente en de hervormde en gereformeerde wijkgemeenten opgingen in de elf PGA-wijkgemeenten zei ik: wij
bestaan dankzij de vooroordelen die we over elkaar hebben. De
een bleek de ander te modern en de ander de een te orthodox
te vinden waardoor er heel weinig samenwerking tussen de
wijken was. Het zal een angst zijn om de eigenheid te verliezen,
maar het staat de kracht van samenwerking in de weg en dat is
een gemiste kans. Gelukkig zie ik de laatste jaren goede dingen
gebeuren en de openheid groeien. Dat biedt kansen voor de
toekomst van de PGA waar meer en meer samengewerkt moet
gaan worden. Dat wens ik de PGA-wijkgemeenten dan ook van
harte toe.’
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door: Irene Stok

Zorg voor aarde
en mensen bij de
zelfoogsttuin
Nienke Boone (30) is tuinder bij ‘Land in zicht’. Dé plek waar voor haar alles
samenkomt; lokaal een positieve invloed op schepping en mensen, gevoed
vanuit haar geloof in een scheppende God.
Als kind kwam ze graag op de boerderij van haar grootouders.
Na haar studie internationale ontwikkelingsstudies in Wageningen, ging ze werken en zag de oneerlijke inrichting van
de wereld. ‘Onze manier van leven heeft invloed op mensen
wereldwijd. Ik wil dat dat een positieve invloed is. Ik vroeg me
af wat ik lokaal kan doen.’ Ze startte de opleiding biologischdynamische (stads)landbouw, liep stage op een zelfoogsttuin en
ontdekte: ‘Dit wil ik!’ Begin dit jaar zocht Land in Zicht voor een
– toen nog - braakliggend stuk grond bij Vathorst een tuinder.
Daar werkt Nienke nu.

Nienke vindt het belangrijk dat de tuin een fijne, goede en
veilige plek in de maatschappij is. Er werken mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt die zo een zinvolle dagbesteding
hebben en voor sommige is het een manier om arbeidsmatig te
re-integreren.

Aarde en mensen

Plukken en oogsten

Land in Zicht is een zelfoogsttuin met zorg voor de aarde en
mensen. Nienke vertelt enthousiast: ‘De aarde is Gods schepping, alles is er wonderlijk in verweven. Bijen zijn nodig om
de courgettes te bestuiven, planten geven zuurstof en schimmels zetten plantenresten om in voedingsstoffen. We mogen
de aarde niet optimaal uitbuiten maar ervoor zorgen. We zijn
afhankelijk van de aarde.’

Op de tuin staan deze zomer bloemen die mensen zelf mogen
plukken. De prijs is afhankelijk van de dikte van de bos. Je zou
er een bos bloemen kunnen plukken voor in de kerk op zondagmorgen.
Er is een pluktuin met allerlei fruitsoorten en een oogsttuin waar
groenten staan. Via een oogstabonnement kunnen mensen
iedere week zelf hun eten oogsten. Voor gezinnen met kleine
kinderen staat er een bolderkar klaar om de tuin op te gaan.

De aarde is Gods schepping,
alles is er wonderlijk in verweven

Geloof
Nienke is lid van wijkgemeente de Brug en op de vraag wat
haar geloof met haar werk te maken heeft, vertelt ze: ‘God zorgt
goed voor mensen en de schepping. In de Bijbel vraagt Hij ons
om datzelfde te doen. Er staat dat we recht moeten doen. Dit is
een plek waar iedereen ertoe doet, er mag zijn. We zorgen voor
gewassen, voor eten en daarvoor is ook het bodemleven belangrijk. Wij zijn onderdeel van de schepping en mogen ervoor
zorgen.’

Toekomst
De tuin is net begonnen en nog lang niet klaar. Er zijn nog
genoeg plannen: 'Kippen, een ruimte voor dagbesteding en een
theeschenkerij waar taarten voor bezoekers gebakken kunnen
worden.'
Het is een prachtige oase naast de stad.
Meer informatie: www.landinzicht.net.
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Oude rotten
Wat is de belangrijkste taak van een diaken?
Ik spreek twee leden van de diaconie van de
Brugkerk, Hilbert Knul en Willem Wallet, voorzitter
respectievelijk secretaris van de wijkdiaconie. Ze
noemen zich ‘oude rotten’. Dat slaat op de ruime
ervaring die ze hebben als diaken, Hilbert meer dan 10
jaar en Willem meer dan 20 jaar.
Willem maakte de overstap van de Nieuwe Kerk naar
de Brugkerk. Hilbert had hem al snel in de gaten, deze
oud-diaken, maar 'ik gunde hem nog een jaar rust
alvorens ik bij hem op de stoep stond'. 'We hoeven
elkaar maar aan te kijken', zeggen ze geregeld. Hilbert
blijkt een goed geheugen te hebben. Aantallen en
bedragen, hij noemt ze moeiteloos op. Ze hebben
al veel verteld over hoe ze mensen met financiële
problemen helpen. Het zijn soms langdurige trajecten,
één duurt al twintig jaar. Ze kunnen het kaf van het
koren scheiden. Soms wordt een hulpvraag afgewezen.
De juiste vragen stellen, de gewenste informatie
boven tafel krijgen, de weg weten in regelingen en bij
instanties. De goede aanpak kiezen. Onderhandelen
met schuldeisers. Het hoort er allemaal bij. Gemiddeld
zijn er zo’n tien hulpvragen per jaar. Rond de tachtig
procent wordt gehonoreerd.

door: Gert de Pijper

De diaconie voor het licht

Maar dan toch de vraag naar de belangrijkste taak.
Het antwoord is klip en klaar: het gereedmaken en
bedienen van het Heilig Avondmaal. Brood en wijn
inkopen, tafels neerzetten, lakens uitspreiden over
de schalen met brood en bekers met wijn. Tijdens de
viering bedienen de diakenen de gemeenteleden,
samen met de ouderlingen. In de Brugkerk gebeurt dit
sinds kort negen keer per jaar, waar vroeger vier keer
de gewoonte was. Als alle gemeenteleden weer zijn
teruggekeerd naar hun plaats nemen de predikant
en de ambtsdragers plaats rond één van de tafels en
besluiten de viering door elkaar het brood en de wijn
aan te reiken. Hilbert en Willem beleven dit telkens
weer als een bijzonder gebeuren.
Hilbert zit in zijn laatste termijn (een periode van vier
jaar). Over anderhalf jaar loopt deze af. Hij moet er
nog maar even niet aan denken. Een goede diaken kun
je pas zijn wanneer je een aantal jaar ervaring hebt,
zegt hij. Maar een nieuwe diaken stopt soms alweer na
één termijn. Hoe komen we aan nieuwe rotten, vraagt
hij zich af.

Gert de Pijper is lid van de Joriskerk

11

Hoe ga jij om met duur
Dianne de Fijter | Lid Duurzaamheidscie Adventkerk, projectmanager
bij Stichting Het Groene Brein

Jan van den Brink | Lid van de Adventkerk en adviseur ruimtelijke
vraagstukken

In mijn studententijd organiseerde ik eens een lezing met Bob
Goudzwaard, over zijn ‘economie van het genoeg’ (1976). Zijn
verhaal was nieuw voor mij – als product van generatie Y voor
wie het allemaal niet op kon. Het raakte me direct. Genoeg, dat
heeft iets eenvoudigs, bescheidens en tevredens in zich. Wie
eerlijk deelt, heeft genoeg voor iedereen.

Duurzaamheid begint voor mij ondertussen bij een liefde ontwikkelen voor de eigen buurt.

Zo zie ik een duurzame leefstijl ook, als iets waar eerlijkheid de
kern is. Ten aanzien van mensen, van de natuur en de manier
waarop we met geld omgaan.
Ik ben hier in mijn werk dagelijks mee bezig. En als je van
tweedehands houdt, treinreizen leuk vindt en niet per se hangt
aan spullen, is het best leuk om een duurzame levensstijl na te
streven. Maar eerlijk is eerlijk: Vergaand veranderen is moeilijk.
Ik val mezelf vaak tegen in de mate waarin ik bereid ben radicale
keuzes te maken die meer ongemak met zich meebrengen. En
dat terwijl de urgentie voor verandering en de schuld dat ik bijdraag aan een oneerlijk systeem zich steeds sterker opdringen.
Daarbij verschuift de vraag bij mij steeds meer van het leven van
genoeg naar: hoe komen we ooit tot herstel? Hoe herstellen we
de ongelooflijk scheve verdeling die er nu is? Hoe kan ik recht
doen aan de medemens die nu al hard getroffen wordt door de
klimaatverandering, en aan de mens die wordt uitgebuit voor de
producten die ik koop? Hoe herstellen we het huidige systeem
met perverse prikkels waar we als westerlingen automatisch in
meegaan? Hoe komen we in vredesnaam tot een rechtvaardige
samenleving?
Dat is een zoektocht. Een zoektocht die ik alleen niet aan kan
gaan. Ik ben daarom blij dat ik ook in de kerk steeds meer gelijkgestemden vind die mij hierin uitdagen, prikkelen en inspireren.
De kring ‘eenvoudig leven’ die de afgelopen maanden in Amersfoort heeft gedraaid, was daar een mooi voorbeeld van.
Het is mijn droom dat de kerk op duurzaamheidsgebied als een
baken van inspiratie gaat fungeren. Dan gaat het over de vragen
hoe we in genade leven en de wereld nalaten voor toekomstige
generaties, maar ook over onze medemens vandaag die nu al
worstelt om het hoofd boven water te houden. Verandering
bevrijdt. Juist in de kerk zouden we daar wel raad mee moeten
weten.
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Eerder geloofde ik meer in grote gebaren, nu zie ik meer het
belang de kleine gebaren, de mens in eigen omgeving. Mensen voor ons hebben jarenlang zorg gehad voor hun plek, voor
hun leefomgeving. Hier kunnen we van leren. Duurzaamheid
betekent voor mij dan ook met zorg en aandacht aan en in een
leefbare omgeving leven en werken.
De menselijke schaal staat hierin centraal. Het is zaak dat
mensen zich goed in een omgeving kunnen bewegen en leven:
iedereen, van kind tot oudere, dient de ruimte te hebben om
over straat te gaan en op straat te verblijven. Lokale aanpak en
lokaliteit gaat hiermee boven een globale aanpak.
Daarnaast vraagt het ook een brede visie ontwikkelen. De stip
aan de horizon is wat mij betreft niet duurzaamheid op zich,
maar eerder schoonheid: dit vraagt werk en inzet die onszelf
overstijgt. Het is hiermee een bijdrage die onze cultuur vormt.
Een samenhangende oplossing bijvoorbeeld gaat jaren mee en
is hiermee intrinsiek duurzaam.
Duurzaamheid is hiermee een onlosmakelijk onderdeel van een
cultuur – en niet een doel op zich!

zaamheid in je leven?
Mariëtte Christophe | Lid van de Fonteinkerk

Elise Folmer | a.i. jeugdwerker bij de Johanneskerk en student

Bonhoeffer zei het al: ‘We zijn op de wereld met bijna 1 miljard
christenen: wij moeten als christenen in ons rentmeesterschap
over de planeet aarde een bewuste keuze maken om in ons
dagelijks leven als christen te zorgen voor de aarde.’

'Hoe geef je duurzaamheid vorm in je leven?' is voor mij een
veelzijdige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat ik ook namens veel andere jongeren spreek als ik toegeef dat er geen dag
voorbijgaat zonder dat ik bezig ben met duurzaamheid. Dit uit
zich op veel manieren.

Hoe en wat kan ik als eenvoudig christen? Wel door bijvoorbeeld
zo min mogelijk afval te veroorzaken door hergebruik, door
afval te scheiden en als we wandelen afval oppakken (eerlijk
gezegd doe ik dat ook niet altijd). Als we besluiten om korter
en minder te douchen (hoezo 5 minuten, 3 minuten is lang
genoeg) , de lampetkan weer ophalen uit de kringloop en het
washandje weer in ere herstellen en ons daar mee wassen, dan
kan het waswater dat over is in de tuin. Als we ons waterverbruik
in de keuken verminderen door een afwasteil in de gootsteen
te zetten en daar al het water opvangen dat je anders nodeloos
laat stromen en in de tuin gooien zeker bij droge dagen. Het
gebruik van de auto uitstellen als het kan, fietsen en lopen gaat
ook. Plastic tassen uitbannen of steeds opnieuw gebruiken en
Boyan Slat steunen die nu al het plastic opvangt in één van de
meest vervuilende rivieren in Zuid-Amerika vlak voordat deze
uitmondt in de oceaan. Onze verwarming op 20 of 19 graden
zetten en met een trui, vest of dekentje onze avond doorbrengen. Als we alleen al deze dingen zouden doen zou het al zoveel
schelen. En hoe mooi zou het zijn als we overtuigd raken dat dit
een traditie van christenen is, net zoals we altijd op zondag naar
de kerk gaan en gingen of uit de Bijbel lezen of lazen.
Een ecologische reformatie die ons doen en laten zal beïnvloeden. Bonhoeffer noemde dit ecologisch verantwoord burgerschap. Want ik geloof in God en heb Jezus lief, daarom heb ik de
aarde en al haar wezens ook lief en past het om mijn verantwoordelijkheid te nemen als christen.

Enerzijds mijn gewoontes in het dagelijks leven en mijn koopgedrag. Zo eet ik geen vlees en zo min mogelijk zuivel, en omdat ik
in een studentenhuis woon waar ik samen eet met mijn huisgenoten, eten mijn huisgenoten ook geen vlees. Afgelopen zomer
ben ik met vriendinnen naar Rome geweest op vakantie, hiervoor hebben we 30 uur in een Flixbus gezeten omdat we niet willen vliegen (en de trein niet kunnen betalen). Als ik koffie to go
haal heb ik mijn eigen mok mee. Kleding koop ik tweedehands,
dat is goedkoper dan milieubewuste kleding en duurzamer dan
nieuwe kledingstukken. Kleine duurzame veranderingen zijn
echt zo lastig niet om toe te passen in het dagelijks leven, dus
die veranderingen pas ik dan ook graag toe.
Anderzijds gaat duurzaamheid ook over de gedachten in mijn
hoofd. Ik doe erg mijn best om mij niet elke dag ongerust te
voelen, maar ik voel mij wel bijna elke dag ongerust over de
klimaatveranderingen. Ik maak deel uit van ‘de nieuwe generatie’ en ik weet dat sommige klimaatveranderingen niet meer
terug te draaien zijn, zodat ik en mijn generatie hier de zware
gevolgen van zullen gaan merken. Daarnaast voel ik me schuldig
omdat ik een kinderwens heb, want waarom zou ik een mens op
de aarde zetten die nog meer last gaat krijgen van de klimaatveranderingen? Zulke gedachtes en zorgen zitten continue in
mijn hoofd. Maar, denk ik ook soms, misschien zet ik wel een
mens op aarde die de hele klimaatcrisis oplost?
Met alleen maar negatieve gedachten is er namelijk geen plaats
meer voor hoop, en zonder hoop is er geen plaats meer voor
verandering. Ik wens voor jullie dat je gevuld mag worden met
hoop en enthousiasme voor de toekomst, en dat je duurzaamheid vorm mag geven in je leven zodat het werkt voor jouzelf.
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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.

Een heel andere invalshoek op
het thema van deze Drieluik over
groene kerk is de prachtige 'land
art-expositie' bij het klooster OLV ter
Eem. Letterlijk een kerk in het groen.
De kunstwerken reflecteren op het
kloosterleven van weleer, een leven
van stilte en bezinning tegenover de
drukte van het gewone leven. De 14

kunstenaars reageren met hun werk op
de ziel van deze bijzondere locatie. De
expositie is te lopen als een soort 'stille
omgang', zoals monniken biddend en
mediterend gingen. Een moment om
tot jezelf te komen.
Deze ‘kapel’ trof mij. Met alleen maar
gotische ramen en een roosvenster
in het midden roept kunstenaar Thea

Recycling
Overal in het land worden kerken noodgedwongen
‘afgestoten’. Grote en kleine, indrukwekkende of gewone
gebouwen die slechts functioneel waren. Er komen te weinig
mensen. Of er komt te weinig geld. Want zelfs lofprijzing
kost geld. Tenminste als je dat warm, droog en verlicht wilt
doen. Het kan natuurlijk ook anders. Waarom zouden we de
Schepper niet loven in het weiland? Maar, we bekennen het,
zo onthecht en gemotiveerd zijn we ook weer niet. Dus kom
je kerken in vermomming tegen: ze lijken sportzaal, atelier of
bibliotheek. Ze worden gebruikt als feestlocatie, museum of
concertzaal. Mensen vinden nu woning in deze Godshuizen.
Maar: het blijven kerken. En dat vind ik wel een geruststellend
idee. Want je kunt een kerkgebouw wel in de grijze container
doen, maar de kerk weet van ‘stof tot stof en as tot as’. En ze
belijdt haar geloof op wat daarná komt: troost, rust van alle
werken, eeuwig licht. De grijze container kan voor een kerk
geen schrikbeeld zijn.
Je kunt een kerk waar je vanaf wilt ook naar de
kringloopwinkel brengen. 'Wie weet ziet iemand anders er
iets in'. Nobele gedachte. Maar ook dat zal niet helpen. Want
kerken zijn als geen ander gewend aan kringlopen: de cyclus
van het jaar en de cyclus van het leven. Van Pasen naar Kerst,
van de groene zomer met het evangelie van het graan tot de
herfst met de verhalen van vreemdelingen en bijwoners. Bij
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van Vliet uit Vlaardingen een hele
kathedraal op, een geheiligde ruimte
midden in het bos. Dat is de kracht van
verbeelding! De ‘ramen’ zijn prachtig
gemaakt van veren, gedroogde
bloemen en bladeren.
De land art expositie is nog te zien tot
30 oktober.

het binnendragen van de dopeling en bij het uitdragen van
de overledene brandt dezelfde Paaskaars. Ondanks alles wat
draait en ‘cyclet’ is er Eén die blijft en die alles draagt. En daar
vertrouwen ze op.
Dan rest er nog maar één mogelijkheid: de groenbak. Een
kerk over? Gewoon composteren! Want o, mensen, wat een
voedingsstoffen. Dan is er alleen nog een zaaier nodig die
zaaien wil - zo wijd als de wind. En wat zal er dan allemaal
gaan groeien?!

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 en 16 uur, elke zondag tussen 12
en 15 uur. Bij bijeenkomsten is de toegang vrij.

In juni vierde de Amersfoortse Zwaan
het 10-jarig bestaan. De fotowedstrijd
‘Kei-heilig’ leidde tot een fraaie expositie in de kerk, die nog de hele zomer
te bekijken is. De viering op zaterdag
25 juni vormde het dankbare slotakkoord van deze feestelijke maand. In

een kerk versierd met zwaantjes, en
met prachtige oude en nieuwe muziek
waarin allerlei Bijbelse vogels aan bod
kwamen. Na de viering was er tijd om
het glas te heffen met iedereen die
zich verbonden voelt met deze kleine
gemeenschap, van oudgedienden tot

jonge passanten, van muziekliefhebbers tot zinzoekers. Natuurlijk waren er
felicitaties voor stadsdominee Diederiek van Loo, maar ook het team van de
Zwaan kreeg diverse felicitaties van de
buren en binnenstadsbewoners.

15

Protestantse wijkgemeente

Adventkerk

Adventkerk
Kerkdiensten
Vanwege de zomervakantie gaan er in de
maanden juli en augustus meer gastvoorgangers voor dan in andere maanden. Zij
kiezen hun eigen schriftlezingen uit dus
over die diensten is er op dit moment niet
veel te melden.
Op zondagmorgen 3 juli staat er een
kinderdienst gepland waar ik nog wel zelf
in voorga. Kinderen die volgend jaar naar
de middelbare school gaan nemen afscheid
van de basiscatechese. We lezen het verhaal
van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10.
Op zondagmorgen 7 augustus volgen we
het gemeenschappelijk leesrooster. We
lezen Lucas 12: 32-40 over een geldbuidel

die niet verslijt en een schat in de hemel die
niet opraakt.
Op zondagmorgen 21 augustus lezen we
Lucas 13:22-30. Iemand vraagt aan Jezus:
Heer, zijn het er maar weinigen die worden
gered? Het antwoord wat gegeven wordt is
bepaald niet vrijblijvend.

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

den Berg uit Amersfoort hun 60-jarige
huwelijksjubileum te vieren. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal.

Huwelijk
In de vele 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.

Jubilea
Op 12 september hopen de heer P. van der
Sluijs en mevrouw G. van der Sluijs - van

Op 21 juli a.s. hopen Rob Schuitemaker en
Anne Borneman in het huwelijk te treden.
De inzegening vindt die dag om 15.00 uur
plaats in de Adventkerk, in een dienst die zal
worden geleid door ds. W.J. Dekker.
Het adres van het echtpaar is Rustenburgerweg 118, 3815NG Amersfoort.
Wij verheugen ons met hen en wensen Rob
en Anne veel geluk!

Online metamorfose voor de Adventkerk
Met ingang van het nieuwe seizoen staan er qua communicatie en online mogelijkheden de nodige veranderingen op stapel
in de Adventkerk: een hagelnieuwe gemeente-app, een nieuwe website en een nieuwe huisstijl. Wat heeft dat allemaal voor
voeten in de aarde? Zeven vragen en antwoorden.
Welke veranderingen komen eraan?
En waarom?
De online middelen die de wijkgemeente Adventkerk gebruikt, zijn verouderd. Enerzijds technisch – allerlei
functionaliteiten die je tegenwoordig
mag verwachten ontbreken, of werken
niet zo soepel als je zou willen – en
anderzijds qua uitstraling. Er is echt
vernieuwing nodig om ‘online’ te laten
bijdragen aan de doelstellingen die we
als gemeente hebben, zowel als gemeente onderling, als naar buiten toe.
Concreet betekent het dat er 1) een
Adventkerk-app komt, die de huidige
Chrch-app gaat vervangen en 2) een
nieuwe website wordt ontwikkeld. Dit
is natuurlijk gelijk een mooi moment
voor een nieuw logo en een nieuwe
huisstijl. Op de achtergrond wordt ook
het e-mailsysteem waar medewerkers
en vrijwilligers mee werken geprofessionaliseerd en veiliger ingericht.
Een nieuwe app? Gunst, dat zal een kostbaar verhaal zijn. En dat in deze tijden!
Nou, gelukkig was het niet nodig om
een nieuwe app te ontwikkelen. Dat
zijn inderdaad dure grappen. We ha-
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ken aan bij het platform Donkey Mobile, dat
al voor meer dan 200 kerkelijke gemeentes in Nederland een op maat gesneden
kerk-app levert. Het voordeel hiervan is het
overzichtelijke kostenplaatje, en ook dat we
als wijkgemeente niet zelf verantwoordelijk
zijn voor het technisch beheer, het onderhoud van het systeem en de ook de ontwikkelingen van nieuwe functionaliteiten.
En wat kan er allemaal met de Adventkerk-app?
Een van de sterke aspecten van de app is
hoe het mogelijk maakt dat gemeenteleden
met elkaar communiceren. Er is een centrale
pagina, waarop berichten kunnen worden
geplaatst die iedereen aangaan; denk aan
een preekvoorbereiding, een videoboodschap uit onze zustergemeente in Demecser
of een fotoverslag van het gemeenteweekend.
Maar er worden ook allerlei afzonderlijke
groepen ingericht, waarbinnen je in kleinere
groep met elkaar kunt communiceren.
Omdat je een taak vervult, binnen bijvoorbeeld de kerkenraad, het beamteam of het
jeugdwerk, of omdat je over een bepaald
onderwerp graag met elkaar in gesprek
bent. Denk aan de duurzaamheidsapp-

groep. Deze is er nu in WhatsApp ingericht, maar als je hier niet van op de
hoogte bent, is het lastig om betrokken
te raken. In de Adventkerk-app, kun je
zien welke groepen er zijn en aangeven
bij welke groepen je aan wilt haken.
Gemeentes die de app al geruime tijd
gebruiken, laten weten dat de app
om dit soort redenen de onderlinge
verbondenheid bevordert, ook omdat
het makkelijker wordt met elkaar in
contact te blijven door de week.
En hoe zit het met doneren, een smoelenboek, een agenda?
Al deze faciliteiten zijn uiteraard
opgenomen. Het wordt gemakkelijker
om via je telefoon financieel bij te
dragen. Of je nu in de kerk zit, of thuis.
En natuurlijk is er ook een algemene
kerkelijke agenda te vinden, maar de
verschillende groepen hebben ook allemaal een eigen agenda. Tot slot kun
je gemeenteleden en hun contactgegevens, als ze dat tenminste willen,
gemakkelijk vinden.
Kan dat allemaal wel, op mijn telefoon?
De app is zowel voor Android-ge-

bruikers als voor Apple-gebruikers te
downloaden. Als de app gelanceerd
is, kunt u deze downloaden via de App
Store of de Playstore. Over het hoe en
wat, zullen we in een later stadium
informatie delen.
En de website, hoe zit het daarmee?
We merken dat de huidige website
door gemeenteleden vooral wordt
gebruikt om even snel te kijken wie er

zondags voorgaat, of hoe laat ook weer de
dienst begint op Goede Vrijdag. Dergelijke
basale informatie blijft ook op de nieuwe
website toegankelijk, maar gemeenteleden
verwijzen we voor praktische info liever naar
de app. Het is de bedoeling dat de website
een extern visitekaartje wordt, voor mensen
die de Adventkerk beter willen leren kennen; nieuwe inwoners van Amersfoort, of
mensen die willen weten wat voor kerk de
Adventkerk eigenlijk is.

Wat is de planning?
Er wordt hard gewerkt om het systeem
op te bouwen en het is de bedoeling
dat alles in het gemeenteweekend
op 23, 24 en 25 september 'live' gaat.
Tegen die tijd krijgen gemeenteleden
ook de informatie die nodig is om van
de app gebruik te gaan maken.
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Vieren
Zondag 3 juli, 4e na Pinksteren
10.00 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Lucas 10,1-20
Voorganger ds. Marieke Sillevis Smit uit
Utrecht
Zondag 10 juli, 5e na Pinksteren
10.00 uur dienst van Schrift en Tafel
Evangelielezing Lucas 10,25-37
Voorganger ds. Hanna Rijken
Zondag 17 juli, 6e na Pinksteren
10.00 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Lucas 10,38-42
Zondag 24 juli, 7e na Pinksteren
10.00 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Lucas 11,1-13
Zondag 31 juli, 8e na Pinksteren
10.00 uur dienst van Schrift en Tafel
Evangelielezing Lucas 12,13-21
Zondag 7 augustus, 9e na Pinksteren
10.00 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Lucas 12,32-40
Voorganger ds. Rene Rosmolen
Zondag 14 augustus, 10e na Pinksteren
10.00 uur dienst van Schrift en Tafel
Evangelielezing Lucas 12,49-56
Zondag 21 augustus, 11e na Pinksteren
10.00 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Lucas 13,22-30
Zondag 28 augustus, 12e na Pinksteren
10.00 uur dienst van Schrift en Tafel
Evangelielezing Lucas 14,7-14
Voorganger ds. Paul van der Harst
Zondag 4 september, 13e na Pinksteren
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Lucas 14,25-33
Vanaf de eerste zondag van september
hervatten we het ritme van 2 diensten
op zondag: 9.00 uur in de kapel van de
Bergkerk een dienst van Schrift en Tafel,
een geconcentreerde en verstilde liturgie
in de intieme sfeer van de Bergkapel. Om
10.30 uur een dienst van Schrift en Gebed
met maandelijks een tafelviering, een meer
uitgewerkte liturgie en aandacht voor de
kinderen.
Zondag 11 september, 14e na Pinksteren
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Lucas 15,1-10

Avondgebed
Woensdagavond 7 september starten we
weer met het wekelijkse woensdagavondgebed in de kapel van de Bergkerk. Om even
voor half acht luidt de klok. In de kapel is
een klein groepje mensen bij elkaar, het is
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stil, vanaf de Paaskaars worden de kaarsen
op tafel ontstoken, Licht van Christus. We
bidden en zingen mee met de psalmen
en een korte lezing volgens het dagelijks
leesrooster van Taizé. Er is stilte om te overdenken en er worden voorbeden gezegd. Er
klinken namen van zieken uit onze gemeenschap. Een intiem moment. Na de zegenbede gaan we in stilte en tot rust gekomen
uiteen en vervolgen onze weg. U bent hartelijk welkom in de kapel voor de vespers, elke
woensdagavond om 19.30 uur luidt de klok.
We zoeken nog 2 à 3 medevoorgangers voor
het wekelijkse avondgebed. Wellicht is het
iets voor u?

Peiling aanvangstijd
kapeldiensten
Sinds oktober 2021 is de aanvangstijd van
onze kapeldiensten gewijzigd van 09.30
naar 09.00 uur. Voor dat vroegere aanvangstijdstip is gekozen met het oog op:
- de predikant: hij/zij moet even op adem
komen tussen twee diensten;
- cantor: de zangers repeteren voor de
dienst, tussen 10.00 en 10.30 uur, onder
zijn leiding;
- de begeleiders van Godly Play: zij hebben
een half uurtje nodig om de kapel klaar te
maken voor de kinderen die er om 10.30
uur zijn.
We hebben eind mei onder bezoekers van
de kapeldiensten een schriftelijke enquête
gehouden om te polsen hoe men tegen dit
tijdstip aankijkt.
25 mensen (18 regelmatige en 7 incidentele
bezoekers) hebben de enquête ingevuld.
Voor 16 van hen is het vroege tijdstip geen
belemmering (vaak zelfs bestempeld als
‘prettig’). Voor 9 respondenten is het wel
een belemmering. Velen geven aan dat ze
begrip hebben voor de motieven die geleid
hebben tot de keuze voor 09.00 uur. Sommigen gaven aan het jammer te vinden dat
zij door het vroege tijdstip nu geen contact
meer hebben met de gemeenteleden van
de 10.30 uur dienst, waardoor het aspect
van ‘ontmoeting’ enigszins uit het zicht
verdwijnt.
De kerkenraad heeft in juni het resultaat
van deze enquête besproken en na lang
wikken en wegen besloten de aanvangstijd
van 09.00 uur te handhaven. Uiteraard is het
jammer voor de mensen voor wie 09.00 uur
te vroeg is om de kapeldienst bij te wonen,
maar gelukkig geven ook deze mensen in de
enquête blijk van begrip voor deze vervroe-

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

ging van de aanvang. Wij danken iedereen
die zo constructief heeft meegedacht!

Pastoraat
Ik merk dat het goed kan zijn om weer eens
even bij te praten. Daar is ruimte voor in de
zomerperiode. Veel mensen heb ik al meer
dan een jaar niet gezien of gesproken. Hoe
is het met ons gegaan? Hoe staan we ervoor?
Er hoeft niet direct een ernstige aanleiding
te zijn voor een pastoraal gesprek. Het is
ook fijn om elkaar gewoon even te spreken.
Ik neem soms zelf het initiatief voor het
maken van een afspraak, maar schroomt u
niet om zelf contact op te nemen. Afspraken
kunnen thuis, in de kerk, in de tuin van de
kerk of bij een kleine wandeling. We zien
wel. Het is fijn om elkaar gewoon weer even
te spreken.

Wij gedenken
Sijke van der Meer - Sipkema, (Soest) is op
vrijdag 3 juni in het Meander ziekenhuis
overleden op de leeftijd van 93 jaar. De
uitvaartdienst was donderdag 9 juni in de
aula van Rusthof, voorganger ds. Jan van
Baardwijk.
Stieneke van Rhijn - de Koning, (Prins
Willem Alexanderlaan) is op vrijdag 3 juni
in het Meander ziekenhuis overleden op de
leeftijd van 89 jaar. De uitvaartdienst was
vrijdag 10 juni in de Bergkerk, voorganger
ds. Alke Liebich.
Hein Scholten (Prins Frederiklaan 4) is op
11 juni rustig overleden in het bijzijn van
zijn kinderen in Zorgvilla Rosorum. Hij is
92 jaar geworden. Het afscheid heeft plaats
gevonden op zaterdag 18 juni om 14.00 uur
in het crematorium op Rusthof.

Bereikbaarheid predikant
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.
Vriendelijke groet,
ds. J. van Baardwijk

Terugblik op Pinksteren
De jongeren van Rond-de-15 bespraken met
elkaar tijdens de Pinksterdienst hoe lastig
het is om in je eentje iets in beweging te zetten, om verandering tot stand te brengen.
Dat lukt beter als je het om weet te zetten
in beelden van hoop én als je dat samen
doet. De jongeren hebben gebeden van
hoop geschreven op Tibetaanse gebedsvlaggetjes. Die waaien in de wind en als de
tekst niet meer leesbaar is, zijn die gebeden
opgenomen in de wereld, volgens de boeddhistische traditie.
Deze vlaggetjes worden opgehangen in
onze nieuwe meditatietuin en iedereen
werd uitgenodigd om na de Pinksterdienst
zelf ook een gebed van hoop op zo’n vlaggetje te schrijven. De jongeren hebben een
begin gemaakt en de volwassenen mogen
dat overnemen!

Bach op de Berg – donderdag 28
juli 2022, 20.00 uur
Jaarlijks vindt in de Bergkerk op de sterfdag
van Johann Sebastian Bach een concert
plaats in het kader van Muziek op de Berg.
In 1722, het jaar voordat Bach naar Leipzig

vertrok, zagen twee compositiebundels het
licht: het ‘Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach’ (zijn tweede echtgenote) en
het voor de commerciële markt bestemde
‘Wohltemperiertes Klavier’. Jan Jansen en
Cees-Willem van Vliet brengen een gevarieerd programma met hoogtepunten uit
deze twee bundels in allerlei arrangementen, o.a. voor strijkersensemble. Paula BärGiese zingt de aria’s uit het Notenbüchlein,
waaronder het beroemde ‘Schlummert ein’
en ‘Bist du bei mir’. Na afloop heffen we het
glas en zijn er boeken te koop van Bachauteurs uit Amersfoort en omgeving.
Toegang: € 15,00 aan de deur of via
www.bachopdeberg.eventbrite.nl

‘Meet and Greet’ oP
11 september
De Wijkkerkenraad nodigt allen uit die
betrokken zijn bij de Bergkerk en zich
(willen gaan) inzetten voor de Bergkerk, in
commissies, werkvelden, door als gemeentelid aanwezig te zijn of als incidentele
voorbijganger. We vieren dat feestelijk op
zondagochtend 11 september, aansluitend
aan de kerkdienst, van 11.30-13.15 uur. Het

accent ligt op de onderlinge ontmoeting en
de verbinding tussen generaties. Er wordt
gezorgd voor een hapje en een drankje en
een speels programma. We hopen in de binnentuin van de Bergkerk het nieuwe terras
te kunnen openen en in gebruik nemen.
Reserveer de datum alvast in uw agenda.
Opgeven scribaat@bergkerk.nl ovv. ‘Meet &
Greet’ Voor meer informatie Anne Weiland,
Jacomijn van der Kooij of Dik Sanders.

‘Spel en Spul Light’ op
1 oktober a.s.
Voor het eerst in lange tijd hopen we elkaar
op 1 oktober weer te kunnen ontmoeten bij
Spel en Spul. Daarbij worden in en rond de
Bergkerk goederen en diensten verkocht in
een speelse sfeer. Deze editie is wat minder
uitgebreid dan u gewend bent, maar er blijft
voldoende leuks om van te genieten. Spel en
Spul is niet alleen bedoeld voor leden van de
Bergkerk: alle Amersfoorters zijn welkom.
Dus noteer deze datum vast in uw agenda.
Nadere informatie bij mail@jmviergever.nl.
De Spel en Spul Commissie, Jan Bosman,
Margot Stassen en Jolijne Viergever

Terugblik avond over Gastvrijheid (30 mei)
Een bijzondere avond van een heel
gewone doordeweekse maandag.
Met zo’n 25 belangstellenden luisterden
we en spraken we met elkaar over Gastvrijheid. Chris Keulemans vertelde en
las vooral ook voor uit zijn boek, en juist
die verhalen over ontmoetingen, waarin
veel vragen, dilemma’s, gevoeligheden,
grenzen (of juist de onvoorwaardelijkheid) rondom Gastvrijheid, maakten
indruk op de aanwezigen.

In het gesprek na de pauze hoorden we
vanuit diverse invalshoeken een ieders
associaties en ervaringen als het om
Gastvrijheid gaat. De goede kanten ervan
maar ook waar het blijft schuren. De kern:
oprechte nieuwsgierigheid naar de vreemdeling voor wie je gastvrij bent maar tegelijk
soms de vrees voor ‘t onbekende.
De praktijk: gastvrij de Oekraïense vluchtelingen in Amersfoort ontvangen, spelen met
de kinderen in het AZC.

Maar tegelijk… een tekort aan vrijwilligers.
Intussen bracht vader Nico Keulemans
de Gastvrijheid letterlijk in de praktijk:
op een prachtige kleurrijke Tunesische
schaal lagen de door hem meegebrachte aardbeien, we sloten daarmee de
avond feestelijk af.
Deze bijzondere avond vraagt om een
vervolg! U hoort weer van ons.
De diaconie
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Kerkdiensten in de zomer
Dit zomernummer van Drieluik beslaat
een periode van tien weken. Zes weken
daarvan – de schoolvakantieweken – vieren
we samen met De Hoeksteen, om en om in
beide kerkgebouwen:
10 juli - De Hoeksteen, ds. M. den Braber
17 juli - De Bron, ds. I. Smedema
24 juli - De Hoeksteen, dhr. J. van den Berg
31 juli - De Bron, ds. L. Schoonderbeek
7 augustus - De Hoeksteen, ds. M. den
Braber
14 augustus - De Bron, ds. R. van der Zwan,
dienst van Schrift en Tafel

Huwelijk Jacqueline Boon en
Marcel van der Molen
Dankbaar dat zij op elkaars weg kwamen en
voor elkaar een lieve, goede en vertrouwenschenkende partner zijn, geven Jacqueline
Boon en Marcel van der Molen elkaar hun
ja-woord op donderdag 7 juli a.s. Gods
zegen over hun huwelijk ontvangen zij in
een kerkdienst in de Ontmoetingskerk,
Angelinapolder 3 (Hart van Vathorst).
Deze dienst wordt geleid door ds. Joost Smit
en ds. Rein van der Zwan. We wensen het
bruidspaar met hun kinderen en verdere
familie een prachtige dag als bevestiging
van nieuw geluk en begin van een fijn
huwelijk. Adres: Sprengenberg 69, 3825 GX
Amersfoort.

In memoriam
Op 23 mei is mevrouw W.J. van den Bor-Kok
overleden op de leeftijd van 98 jaar, sinds
2011 weduwe van de heer Van den Bor.
Mevrouw van den Bor was Rooms-Katholiek
maar de band met De Bron is gebleven en ik
mocht haar uitvaart op 30 mei jl. leiden. We

gedenken deze dame, heel vriendelijk, met
veel mensenkennis, genietend van het goede
en wetend dat het leven niet alleen mooi is,
vertrouwend op God door alles heen.
Via de ledenadministratie ontvingen we ook
bericht van overlijden van de heer M.J. de
Koning. Vanuit Hoogland was hij in 2020
met zijn vrouw in de Zwaluwenstraat komen
wonen. Namens onze gemeente heb ik een
condoleancebezoek gebracht.
Ook delen we in het verdriet van de heer
Evert van Veldhuizen nu op 21 juni jl.
zijn vriendin mevrouw Suus Diekema is
overleden. Samen waren zij ook dikwijls
bij de kerkdiensten in De Bron. We bidden
om troost en moed voor allen die met rouw
verder gaan.
ds. R.G. van der Zwan

Zomerbijeenkomsten
in De Bron
Ook deze zomer hopen we weer enkele bijeenkomsten te houden In juli en augustus.
Een ieder die het prettig vindt om elkaar te
ontmoeten en zo een samenzijn te ervaren
in de vakantieperiode is van harte welkom.
We drinken samen een kopje koffie en praten met elkaar aan de hand van een thema.
We delen met elkaar verhalen en herinneringen. Niets moet, veel kan en mag. U bent
van harte welkom. Het thema voor de eerste
bijeenkomst is 'Ruth'.
De bijeenkomsten worden gehouden op
de woensdagen 20 juli, 10 en 24 augustus
in De Bron. We beginnen om 10.00 uur en
eindigen tegen 12.00 uur. Voor vragen kunt
u terecht bij Hennie Wulfers (tel. 4726137),
Lenie Schoonderbeek (tel. 4752204) of Elly
Boon (tel. 4753205). Hebt u vervoer nodig,
laat het ons weten. Graag tot ziens.

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, predikant@debronamersfoort.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

De Bron verder met één
wijkpredikant
Met het vertrek van ds. Borger ben ik de enige wijkpredikant van De Bron. Van harte pak
ik dat op. Tegelijk vind ik het een stap terug.
Vanaf 2002 ben ik gewend samen te werken
met een collega. Eerst met ds. Woltinge van
De Open Hof – De Hoeksteen. Sinds 2010
met ds. Borger in De Bron. En sinds vijf jaar
bij de Emmaüskerk. Met het vertrek van de
drie collega’s kwam dat teamwerk (voorlopig?) tot een einde. Ook voor De Bron is dit
een grote verandering.
Er is minder de vanzelfsprekende variatie
die een team met zich brengt.
Ds. Borger en ik vulden in De Bron een
voltijds formatieplek, hij voor 2 dagen en ik
voor drie dagen per week. Maar ds. Borger
werkte beslist meer dan voor 40%. In goed
overleg met de kerkenraad besluiten we
welke werkzaamheden ik ga doen per 1
september.
Ds. Borger heeft de mensen waar hij bijzondere pastorale zorg gaf aan mij overgedragen. Uiteraard ga ik daarmee verder. En voel
u/je vrij om een beroep op mij te (laten)
doen wanneer de situatie daarom vraagt.
Van 13 juli t/m 10 augustus heb ik vakantie.
Er kan een beroep worden gedaan op een
van de predikanten van de Protestantse
Gemeente Amersfoort; daartoe kan contact
worden opgenomen met ouderling Annelies
van Beek, tel. 4750158, anneliesvanbeek@
debronamersfoort.nl.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Rond 7.00 uur was het afwachten wat de opkomst zou zijn.
Die was mooi, 19 enthousiaste mensen van diverse kerken waren
vroeg op gestaan om dit mee te maken. Na 2 jaar corona kon
deze traditie weer plaatsvinden.
Roger was onze uitstekende gids, hij had de route binnen
handbereik.
We fietsten langs de Eem door Birkhoven tot in de Soestduinen
waar we onze stop hielden voor het ontbijt. Daar hadden we een
mooi uitzicht met een blauwe lucht en de zon die door kwam.
Rond 9.30 uur kwamen we weer aan bij de Bron, waar nog tijd
was voor thee of koffie voordat de dienst begon. Het was een
mooie en gezellige fietstocht met elkaar.
Annelies van Beek en Gert van Bommel
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De kerkenraad heeft mij unaniem van harte
welkom geheten om volledig in De Bron te
werken. Dat beschouw ik als een nieuwe
bevestiging van vertrouwen en verbondenheid. Dank ook voor de reacties die ik vanuit
de gemeente mocht ontvangen! Daarbij
deel ik met de kerkenraad het verlangen
dat wijkgemeenten geen eilanden zijn en
predikanten geen solisten, maar dat het
gaandeweg tot verdere samenwerking zal
komen.
ds. R.G. van der Zwan

De Groene (Estafette) Bijbel
Op zondag 22 mei is namens wijkgemeente
De Hoeksteen de Groene Bijbel aan De Bron
overhandigd. Het komende jaar hebben wij

de bijbel in bruikleen om daarna deze weer
door te geven aan een andere PGA-wijkgemeente. In de Bijbel staat veel over hoe we
het beste met de aarde en onze medemens
om kunnen gaan. De Groene Bijbel onderstreept het belang van de teksten die hier
overgaan door ze groen te markeren en er
staan artikelen over geloof en duurzaamheid in. In Drieluik zullen wij een tekst of
thema van deze bijbel uitlichten.

Schepping in de Psalmen
In de Psalmen vinden we belangrijke passages over de schepping, zo ook in Psalm
104. Hierin komt de mens naar voren als een
van de vele schepselen. In deze psalm lees je
niets over privileges of autoriteit van men-

sen. God heeft inderdaad planten gemaakt
voor de mensen, zodat ze wijn, olie en brood
kunnen maken. Maar precies zo voorziet
God in stromend water voor vissen, gras voor
het vee en bomen voor vogels. In de wereld
van Psalm 104 draait het niet om de mens
of om de aarde. De aarde is van God, Hij
staat centraal. Hij is de God die leven geeft
aan alle schepselen en zich verheugt in zijn
werken (vers 31). De natuurlijke wereld is er
om al die soorten in leven te houden. Dat
betekent dat haar natuurlijke rijkdommen
moeten worden gedeeld door alle soorten
en niet verzameld door één schepsel ten
koste van alle andere.

Afscheid ds. Borger
Lieve mensen van De Bron, wat hebben
jullie er samen iets moois van gemaakt,
het weekend van 17 – 19 juni.
Op 17 juni begon het voor ons met een
gezellige avond met de kerkenraad. Het
weer werkte mee waardoor we heerlijk
buiten konden zitten, herinneringen op
konden halen en ook af en toe vooruit
keken naar de (nabije) toekomst.
Zaterdagmiddag de 18e werden we getrakteerd op een geweldig creatieve en
leuke middag, met veel muziek van de
organisten en pianisten: Piet de Vries, Ed
Vliem, Hetty van der Kolk, Mieke Boonstra en Tom Bartelds. Tot onze verrassing
deden Marijke Meijer en Koos Wolff ook
mee aan die muzikale hulde. Gelukkig
was het EHBA-team er ook waardoor de
afscheidssymptomen enigszins in goede
banen geleid werden. Dank aan de bloemendames met hun persoonlijke bloem
voor ons, aan Sierk de Bruin die in zijn
verhaal verbindingen wist te leggen. De
lectoren van De Bron die ons toezongen,
de kerkenraad en het pastorale team
die een heuse medley maakten van
teksten op gezangen uit het Liedboek,
de 12+ jeugd die ook online aanwezig

was met een mooie bijdrage. Dank ook aan
de presentatoren en de mensen achter de
schermen. Wat kan De Bron zich gelukkig
prijzen met zo’n geweldig technisch team
van beameraars en cameramensen. Dank
ook aan alle medewerkers in de de catering
en de prachtige foto’s van Maya Hofstra.
En dank voor alle prachtige cadeaus die we
hebben ontvangen, zowel het ludieke kookboek als de meer serieuze cadeaus.
Tenslotte vierden we op zondag 19 juni en
mooie afscheidsdienst. Van diverse mensen
hoorde ik de dagen daarna dat zij geraakt
waren, het raakte mij en ons ook. De dienst
werd extra feestelijk door het prachtige spel
van Tjitske Homma en Jaap Kwakkel.
Na de dienst enkele toespraken waarbij
de 19 herinneringen van ds. v.d. Zwan rake
typeringen waren van hoe het mij en ons is
vergaan in die 19 jaar.
Hartelijk dank voor alle goede dingen die
wij in 19 jaar van jullie en u ontvingen.
Het ga u goed!
Berend Borger, Martina Cornel,
Jos en Gjilke, Mirjam

In de bijdragen klonk dankbaarheid en
waardering voor zijn enorme inzet al die
jaren met mooie en moeilijke tijden, voor
betrokkenheid in bescheidenheid, voor
sterke loyaliteit en collegialiteit, voor kennis van kerkelijke regelgeving en gevoel
voor verhoudingen, voor nuchterheid en
volharding, voor gevoel voor traditie en
lef voor vernieuwing.
Het stemt dankbaar dat we goed uit elkaar konden gaan. Met het inleveren van
de sleutels van de kerkgebouwen bij zijn
slotwoord maakte ds. Borger duidelijk
dat het afscheid ook echt een feit is.
Hij zal misschien nog eens voorgaan als
gastpredikant, maar verder laat hij de gemeenten los. Zo hoort dat en zo is het ook
goed. Hij mocht ons nog de zegen geven;
wij zongen hem een zegenlied toe. Met
zijn vrouw Martina wensen we hem alle
goeds toe in hun nieuwe en tegelijk oudvertrouwde woonplaats Zuidhorn en voor
zijn predikantswerk in Groningen.

Genieten van afscheidsprogramma – foto Maya Hofstra
Zegen – foto Maya Hofstra
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De Brug
Bij de diensten

De Brug

Voor velen komt de vakantietijd eraan. Ik
merk om me heen dat we eraan toe zijn.
Het afgelopen jaar is bewogen geweest. De
coronatijd was een beproeving, die we ook
in de kerk diep hebben gevoeld. En daarna is
het leven weer op gang gekomen en hebben
velen het gevoel de hectiek in geslingerd te
zijn, alsof alles wat de afgelopen twee jaar
niet kon snel ingehaald moest worden. Dat
doet verlangen naar rust en ik hoop dat die
ook gevonden mag worden.
In de dienst van 10 juli ruil ik met collega
Gerard Kansen. Op 17 juli is het mijn laatste
dienst voor de vakantie. Daarna zullen
er op drie achtereenvolgende zondagen
gastpredikanten de dienst waarnemen. Op
14 augustus zal mijn stagiaire uit Myanmar
Cho Noh (oftewel Samuel) samen met mij
voorgaan. Samuel zal de preek houden (zijn
stage draait immers om ‘teaching and preaching’), waarbij om de verstaanbaarheid te
vergroten de tekst van zijn preek ook op de
beamer te lezen zal zijn. Na afloop is ervoor
wie daartoe bereid is in een aparte ruimte
de gelegenheid om feedback te geven aan
Samuel. Hiermee komt dan tegelijk een
einde aan de stageperiode van Samuel.
Ik heb het voornemen om vanaf 21 augustus
een serie preken over de 10 geboden te houden, waarbij ik sommige geboden samenvoeg. Op 21 augustus zijn dat de geboden
over het vereren van alleen de Heer, onze
God (1e gebod) en het verbod van God een
beeld te maken (2e gebod). Op 28 augustus
zijn dat de geboden over de naam van God
(3e) en de dag van God (4e). De geboden
geven ons uitzicht op het goede leven. Ze
raken ons diepste innerlijk maar hebben
tegelijk veel te zeggen over ons dagelijks
leven en het leven van ons en onze samenleving. Wie goed luistert, zal vooral de ruimte
opmerken die in de geboden schuilgaat.
De grenzen die de geboden trekken, zijn er
om een echt menselijk speelveld te kunnen
betreden en daarom zijn ze zegenrijk.

Uit de Kerkenraad
Het thema van deze drieluik is duurzaamheid. In de kerkenraad hebben we het het
afgelopen jaar ook over duurzaamheid gehad. Bijvoorbeeld rond pastoraat, missionair
en gemeente opbouw. Hoe zorgen we in
deze tijd, in het bijzonder in de hernieuwde
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drukte van alledag na Corona, ervoor dat we
duurzaam verbonden blijven en duurzaam
naar elkaar blijven omzien. Niet in losse en
vluchtige activiteiten, maar als natuurlijk
onderdeel van ons gemeente zijn. En hoe
kunnen we hier organisch in groeien. Dat is
niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk in
deze onzekere tijd, waarin een nieuwe golf
besmettingen op de loer blijft liggen.
Het was weer een intensief jaar, ook voor
ons als kerkenraad. We zijn erg blij en dankbaar hoe we als gemeente door de laatste
lockdown gekomen zijn, en het nieuw elan
in de gemeente geeft ons veel energie. Maar
er zijn en blijven ook zorgen over de situatie
in de wereld, en we moeten weer wennen.
Daarom is het belangrijk om keer op keer
de vraag te stellen wat ons echt beweegt en
waar we het voor doen. Het is dan ook mooi
om te zien dat er veel mooi en dankbaar
werk gedaan wordt in de gemeente, en ik
nodig u van harte uit na te blijven denken
waar u uw steentje kunt bijdragen.
Een hele fijne zomer toegewenst!
Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

In Memorium
Annie Swank-Brussaard
Op 26 mei overleed in de leeftijd van 93
jaar Annie Swank-Brussaard. De laatste
jaren van haar leven verbleef zij in St Jozef
in Achterveld. Nog geen negen maanden
geleden overleed haar man, Johan. Beiden
waren jarenlange trouwe leden van onze
kerk en wij zullen hen dan ook missen. Waar
Johan in het maatschappelijk leven de man
was van het onderwijs was Annie de ziel van
een huishouden met opgroeiende kinderen.
Zij heeft dat met volle inzet gedaan. Dat
betekende zeker geen naar binnen gekeerd
leven want Annie stond vol in het leven, met
belangstelling voor de mensen en de dingen
om haar heen. Ook zij laat een plaats achter
die niemand anders kan bezetten. Annie
overleed op de dag van Hemelvaart, het
feest dat ons richt op de toekomst van het
rijk van God. Op 2 juni namen wij afscheid
van Annie in een dienst in de Dorpskerk van
Leusden, waarna zij is begraven bij haar
man op de begraafplaats van Oud-Leusden.
We zongen een favoriet lied van Annie, ‘Ik
kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis’. Wat mooi als je met
dat vertrouwen kan inslapen.

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

Alie van Binnendijk - Metselaar
Op 31 mei overleed Aaltje van BinnendijkMetselaar op de leeftijd van 95 jaar. Haar
lange leven begon op 13 februari 1927 in
Hollandscheveld waar haar vader een kleine
boerderij bestierde naast zijn werk in de
vervening. Het grote gezin, zes zussen en
drie broers, hoorde bij de hervormde kerk,
dat betekende op zondag een uur heen en
een uur teruglopen. Toen haar verloofde
plotseling overleed, raakte onze zuster in
een diepe depressie die ze dankzij haar
zus Jannie kon overwinnen. Maar ze moest
weg uit Drenthe en trok naar Apeldoorn.
Later ontmoette ze Mart van Binnendijk en
trouwde met hem in 1962. Ze vonden hun
thuis in Amersfoort en kerkelijk tenslotte in
de Brug. Daar was Alie actief in de dames
contactgroep. We namen op 9 juni afscheid
van haar met een dienst in de Brug die ze
zelf had opgebouwd rond Jesaja 43:1 en 1
Corintiërs 6:20.
Samen met haar grote familie zongen we
de liederen die ze uitkoos en dachten we na
over deze twee bijzondere teksten: ze betekenden voor Alie leven door alle moeiten en
zorgen heen. En toekomst, omdat de Here
God nooit opgeeft Zijn mens te zoeken.
We leven mee met de naaste familie, en
zullen deze trouwe zuster in het midden van
onze gemeente missen.
Ds. Wim van der Hoeven

Huwelijksjubileum
Op 25 juli 2022 hopen de heer D.W.W. Zandbergen en mevrouw A. Zandbergen-Eijlers,
Veensekom 13, 3831 RC Leusden 60 jaar
getrouwd te zijn, en op 25 augustus 2022
hopen de heer F. van der Ree en mevrouw
E.R. van der Ree-Doornbos, Arabellapad
234, 3816 SV Amersfoort 50 jaar getrouwd
te zijn. We wensen beide bruidsparen een
vreugdevolle dag en Gods zegen en nabijheid op hun verdere levenspad.

EO-jongerendag
Zaterdag 11 juni was het zover.
EO-jongerendag 2022!
Na een aantal jaren afwezigheid
vanwege de welbekende pandemie was
daar die stip aan de horizon. 'Ahoy Rotterdam!' De plek waar het in 2019 stopte
is ook de plek waar de EO-jongerendag
na de onderbreking weer verdergaat.
We staan vlakbij het Coderius College.
Jongeren vanuit vier wijkgemeenten in
Amersfoort, namelijk De Brug, Adventkerk, Nieuwe Kerk en de Sint Joriskerk,
verzamelen zich.

Met zo’n 90 jongeren vertrekken we; het
paste maar net in de dubbeldekker bus.
Eenmaal aangekomen baanden de meeste
jongeren zich een weg naar ring 2 waar een
groot aftelscherm op het imposante podium
te zien was. 2 minuut en 31 seconden. Gehaald! We tellen mee. Drie, twee, één, NUL.
Even is het stadion verlicht en komt Shelton
(een van de sprekers) naar voren.
De kracht en impact van woorden, ook de
scheppende kracht van woorden stond
centraal in de opening. 'Speak Life' is het
thema van de dag. Welke woorden laat je

binnenkomen, laat je toe en geef je door?
Zomaar wat dingen om over na te denken
en door te laten dringen. Na het ‘getuigenis’ dat de Bijbel de beste woorden bevat
die jouw leven kunnen vullen, eindigde
de speech in een naadloze en (bijna
letterlijk) oogverblindende overgang
naar de BEAM-band. Na de woorden van
Shelton werden de jongeren in Ahoy
muzikaal getrakteerd.
Voor de meeste jongeren, zo ook bij ons
in de bus, was het de eerste keer. Een
overweldigende en onvergetelijke dag!
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De Hoeksteen
Afscheidsdienst
Ds. Marieke den Braber
Op 11 juli komt onze predikant Marieke
weer terug van haar zwangerschapsverlof
om vijf weken later, op zondag 21 augustus,
definitief afscheid van ons te nemen in een
speciale dienst om 15.00 uur 's middags,
zodat haar collega's er ook bij kunnen zijn.
Na de dienst zijn er een aantal sprekers
(maar niet te veel en niet te lang) en een receptie waarop mensen persoonlijk afscheid
van Marieke kunnen nemen. Als leden van
De Hoeksteen zijn wij natuurlijk allemaal
speciaal uitgenodigd voor deze dienst en de
receptie.
De ochtenddienst gaat deze zondag niet
door.

De Hoeksteen

Uit de kerkenraad
Onlangs is het afsluitende verslag van de
werkgroep 'Hoeksteen Vitaal' opgesteld en
naar de gemeente gestuurd. Het bevat onze
vier verlangens:
1. Wij verlangen ernaar om een gastvrije
gemeente te vormen waar iedereen zich
gekend en gewaardeerd weet en waar
we omzien naar elkaar.
2. Wij verlangen om steeds meer te worden als de bemanning op een zeilschip:

samen werken om daarheen te gaan
waar de Geest ons leidt.
3. Wij verlangen ernaar om op een positieve manier aanwezig te zijn in de wijk
Schothorst en doen wat we kunnen voor
gerechtigheid en vrede voor wereld om
ons heen.
4. We verlangen ernaar om samen Gods
wil te zoeken en te ontdekken wat dit in
ons leven van alle dag betekent.
In het eindverslag stonden ook adviezen hoe
we deze verlangens kunnen verwezenlijken.
Een van die adviezen was: de kerkenraad
moet beleidsbepalend, aansturend en
aanmoedigend zijn, maar laat de gemeenteleden de kar trekken.
Dit past perfect met het herzien van het
Koersplan. Dit bepaalt het beleid – met een
grote input van de gemeenteleden – en
daarna is het aan de gemeenteleden, u
lezer dus samen met vele anderen, om het
beleid uit te voeren. Actieve gemeenteleden
hebben hun visie en dromen voor de diverse
onderdelen opgeschreven en toegelicht –
Eredienst, Jeugdwerk, Pastoraat, Diaconaat,
Kerk in de Wijk, Kerk in de Wereld, Communicatie en Financiën en gebouwen – en
we gaan dit nu verwerken in het nieuwe

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

koersplan. Dit najaar presenteren we het
aan de gehele gemeente en kan iedereen er
zijn oordeel over geven.
Het herziene Koersplan was een belangrijk
onderdeel van onze voorbereidingen om te
mogen beginnen met het beroepingsproces. Over de financiën hopen aan het begin
van het nieuwe seizoen goede berichten te
horen. Dan gaan we ook nadenken over het
profiel van de nieuwe predikant – wat voor
iemand we zoeken en wat we belangrijk
vinden. Stuur uw ideeën daarover naar mij
(scriba@hoeksteenamersfoort.nl of naar
mijn huisadres) en ik zorg dat ze meegenomen worden in de overwegingen.
Ineke van Oosten, scriba

Groene estafette gaat verder
De Groene Bijbel is afgelopen mei in een
dienst met de Cantorij doorgegeven aan De
Bron die er komend seizoen mee aan de slag
gaat. Maar ook vanuit de Hoeksteen willen
we graag verder gaan met het thema: zorg
voor de Schepping, om in onze directe om-

Taizé-reis Cantorijgroep
Taizé-liederen vormen een belangrijk
onderdeel van het repertoire van de
Cantorij van De Hoeksteen. Om zich te
laten inspireren ging van 4 t/m 11 juni
j.l. een groep van 7 Cantorij-leden naar
Taizé. Ds. Titus Woltinge, die veel werk
verzet had bij de voorbereiding, kon
helaas wegens corona niet mee. Ons
verblijf was in een vakantieboerderij in
Ameugny. Lopend konden we de kerk
van Taizé bereiken waar we driemaal
per dag de diensten bijwoonden, samen
met gasten uit vele landen. In de kerk
zitten de meesten op de grond, maar
een uur op de grond zitten is niet ieders
ding, vandaar de bankjes op de foto. De
liederen, gebeden en schriftlezingen
zijn in verschillende talen, zodat ieder
het Goede Nieuws in zijn eigen taal
hoort (we waren er in de week van
Pinksteren).
Velen van de aanwezigen verblijven bij
de oecumenische kloostergemeenschap
van Taizé en volgen daar een

24

programma met groepsgesprekken,
zgn. “sharings”. Wij hadden ons eigen
programma met groepsgesprekken en
andere werkvormen. De omgeving van Taizé

bleek ideaal om in te wandelen voor de
actieve wandelaars onder ons.
Meer informatie: www.taize.fr/nl.
Cor de Vette

geving en elk op zijn eigen plek een steentje
bij te dragen om onze aarde leefbaar te
houden. De jongeren staken in juni van wal
door hun cupcake actie voor de bescherming
van het oerwoud in Zuid-Amerika.
Op veler verzoek organiseren we op Startzondag opnieuw een ‘Steenbreek' planten- en zadenactie’. Na de dienst willen we
graag groen met elkaar delen, zoals stekjes
van planten of bloemzaadjes, met als doel:
tegel eruit, plant erin. We kondigen dit nu
al aan zodat wie mee wil doen op tijd kan

beginnen met voorbereidingen. Dus, hebt u
stokrozen, aardbeiplanten met uitlopers, of
een pannenkoekenplant: bewaar de zaden
of plant de stekjes. Delen is vermenigvuldigen. Samen maken we onze versteende
omgeving een beetje groener en een betere
leefomgeving voor mens en dier. Graag
bij je stekje, zaden een kaartje toevoegen
met beschrijving om welke plant/bloem dit
gaat en of dit voor binnen of buiten is. Na
de dienst mag iedereen stekjes en zaadjes
mee naar huis nemen. Planten en zaden die

overblijven gaan net als vorig jaar weer naar
de Steenbreek 'logeertuin' die ze weer doorgeeft aan mensen met een kleine beurs.
De kinderen gaan op Startzondag speciaal aan de slag om te zorgen dat ook de
insecten in Schothorst een huis vinden, door
creatieve insectenhotels te maken.
Voor later in het jaar zijn er ook al plannen, maar we horen ook graag suggesties
daarvoor.
Werkgroep Groene Estafette Hoeksteen

Jonakamp ‘Schateiland’ 10, 11 en 12 juni 2022
Eindelijk was het weer zover, het
Jonakamp mocht weer doorgang
vinden! De leiding verzamelt rond
16.00 om het Boshuis in Driebergen te
versieren en de boodschappen op te
ruimen. Rond 18.45 worden de eerste
deelnemers gebracht. Sommige vinden
het maar wat spannend dat papa of
mama zo weggaat. Allereerst moet
er een slaapplekje gevonden worden.
Er zijn 4 grote slaapzalen. De eerste
plechtige ‘leuk zo’n bed, maar wij gaan
toch niet slapen’- beloften worden al
uitgesproken. Na het kennismakingsspel
wordt er om het kampvuur een verhaal
verteld. Na het verhaal, dat met het
gekozen kampthema te maken heeft,
gaan de jongste gasten zich klaarmaken
voor bed, de oudste gasten maken
zich op voor de spooktocht. Deze tocht
wordt traditioneel gemaakt door de
lokale bossen. Je kunt je opgeven
voor 2 groepen; de stoere groep en
de minder stoere groep. Het verschil
zit in de intensiteit van het spoken.

Waar de minder stoere groep wordt
ontzien, gaan bij de stoere groep alle
remmen los. Wat resulteert in behoorlijk
wat ijselijke schreeuwen en gescheurde
trommelvliezen... Bij terugkomst gaat ook
de oudere groep zich klaarmaken voor het
‘slapen’.
Zaterdagmorgen worden de kinderen rond
8.00 gewekt, gevolgd door gezamenlijk
ochtendgymnastiek. Je merkt duidelijk dat
niet iedereen ’s morgens gelijk aan staat….
Daarna met zijn allen ontbijten en corvee.
Rond 10.00 begint dan het ochtendspel, de
gebruikelijke 8 kamp. De kinderen moeten
zich met hun team door verschillende
hindernissen heen worstelen waar punten
mee verdiend kunnen worden. Met deze
punten kunnen ze puzzelstukken ‘kopen’
welke leiden naar een verborgen schat. Na
de lunch is het tijd voor het bosspel. Rond
18.00 uur, en zeer natte kinderen en leiding
verder, is het tijd voor het avondeten: patat
met een hamburger. ’s Avonds is het dan
tijd voor de bonte avond. Hoogtepunt is

de groep die ervoor heeft gekozen om
leden van de leiding na te doen. Altijd
grappig om een spiegel voorgehouden
te worden door een kind... Daarna wordt
met de gekochte puzzelstukken de
schatkaart gevormd, welke leidt tot een
heuse begraven schat. In de schat vindt
iedereen een kleine attentie. Afsluitend
een kampvuur en daarna is het alweer
bedtijd.
Zondagmorgen om 9.00 ontbijt, daarna
de kerkdienst. Deze ging over, hoe
toepasselijk, Jona en zijn innerlijke strijd
met God. Na de kerkdienst en een laatste
corvee is het alweer tijd voor de ouders
om hun kroost op te komen halen.
Moe maar voldaan kijken wij terug op
een zeer geslaagd kamp. Wij hopen
volgend jaar weer af te reizen naar
Driebergen!
Edwin, Martine, Dominique, Fleur,
Florence, Quintijn, Jarina, Tineke,
Jonne, Thirza en Robin
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Emmaüskerk
Kerkdiensten in de zomer

Emmaüskerk

In deze Drieluik staat het rooster voor maar
liefst tien zondagen. Aan de voorgangers is
gevraagd of zij al weten welke tekst centraal
zal staan. Voor zover zij dit al wisten, staat
dit hieronder vermeld. Er zijn kerkgangers
(of kijkers) die zich voorbereiden door de
tekst alvast eens te lezen. Ook een idee voor
u/jou?!
Zondag 10 juli, ds. Rein van der Zwan: Het is
mooi om in de zomertijd eens een (bekende) Psalm te lezen, te zingen en (opnieuw)
te overdenken. Ik kies Psalm 42. Na de
kerkdienst en de koffie praat ik er graag over
door met wie wil, zie bericht hieronder.
Zondag 17 juli, ds. J.E. Meijer voor de eerste
keer in de Emmaüskerk. Van harte welkom!
Zondag 24 juli, ds. Wim Verschoor: de laatste dienst als lid van het team van predikanten Emmaüskerk.
Zondag 31 juli, ds. Leo Koffeman: We lezen
Matth. 14: 22-33, het verhaal van Jezus die
over het water loopt. Of toch vooral het
verhaal van zwoegende leerlingen in het
scheepje (van de kerk?). En toch ook een
echt Paasverhaal.
Zondag 7 augustus, ds. Titus Woltinge: Volgens het oecumenisch leesrooster Lucas 12
vers 32-40. Thema: Als angst je ondermijnt.
Zondag 14 augustus, dhr. Kees Hoogendoorn. Kees Hoogendoorn, lid van
wijkgemeente De Bron, heeft al vele jaren
preekbevoegdheid en is al in veel diensten
voorgegaan, naast het leiden van uitvaarten,
pastorale bezoeken en kerkelijk groepswerk.
Vandaag verwelkomen we hem van harte
in ons midden. Over deze dienst schrijft
hij: ‘Lied 283 over de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd, bracht mij voor

deze dienst bij Marcus 6 : 45 t/m 56.’
Zondag 21 augustus, ds. Neeltje Rietveld:
Wellicht kent u haar naam nog als hoofdredacteur van Drieluik. Zij is sinds maart
predikant van de Gereformeerde Kerk
Eemdijk. We heten haar hartelijk welkom in
de Emmaüskerk.
Zondag 28 augustus, ds. Alex Baarslag:
Zoals we blij zijn met ‘nieuwe voorgangers’,
zijn we dat ook met vertrouwde gezichten!
Zondag 4 september, ds. Leo Koffeman: We
volgen het leesrooster. Uit het Oude Testament. is dat Deuteronomium 30, 15-20, een
stukje uit de grote afscheidsrede van Mozes.
Uit het Nieuwe Testament: Lucas 14, 25-33,
waarin Jezus aan de menigte vertelt wat het
betekent om hem te volgen. Beide lezingen
gaan over keuzes maken, een thema dat
altijd weer actueel is.
Zondag 11 september, ds. Jan Wolswinkel.
Deze oud-predikant van De Hoeksteen verwelkomen we opnieuw graag in onze kerk.

Alles wel met het hijgend hert
en de moede hinde?
Lunchgesprek over Psalm 42 in moderne uitvoeringen
Voor nascholing volgde ik een korte cursus
over de NBV21-vertaling. De eindopdracht
was van een zelf te kiezen bijbelgedeelte
twee vertalingen te maken, de één zo dicht
mogelijk bij de tekst in de grondtaal, de
ander in gangbaar Nederlands. Ook moest
worden aangegeven wat je ermee gaat doen
in de kerkelijke gemeente: preek, artikel,
blog, kring, enz.?
Ik koos voor Psalm 42 en ben vervolgens nagegaan wat er met de tekst van deze Psalm
gebeurt in hedendaagse bewerkingen. Mijn

kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937
verhuur: dhr. H. Tornij, zaalbeheer@gmail.com
predikanten: ds. R.G. van der Zwan, tel. 4755158,
rgvanderzwan@kpnmail.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

bevindingen deel ik graag om vervolgens
daarover met u/jullie in gesprek te gaan.
Welkom op zondag 10 juli na de koffie/thee,
bij een eenvoudige lunch. Voor soep en stokbrood wordt gezorgd, neem eventueel zelf
nog wat mee. Graag wel vóór 8 juli opgeven,
dan weet ik of er wel/geen belangstelling is.

Na vijf jaar einde teamwerk
predikanten
Vijf jaar terug vonden de gesprekken plaats
om een team van predikanten Emmaüskerk
te vormen. Per 1 oktober 2017 is dit team van
vier aan de slag gegaan.
Dit voorjaar werd bekend dat drie van de
vier teamleden vertrekken. Daarmee komt
een einde aan dit teamwerk. Ik kan niet
alleen het werk van het team op me nemen.
Ook is het geen reële optie om (voorlopig)
de enige predikant in de Emmaüskerk te zijn
naast dat ik nu ook de enige predikant in De
Bron ben. Werken in twee wijkgemeenten
viel me al zwaarder dan gedacht en dat
zal met het wegvallen van het team nog
zwaarder worden. Het ‘gewone’ werk - in
mijn takenpakket voor het team was dit
pastoraat en samenwerking met andere kerken - is te doen. Maar de hele dynamiek van
de wijkgemeente komt er ook in mee. En
er is nogal wat gaande in de Emmaüskerk.
Daarom is het goed dat er besloten is tot het
aanstellen van een transitiebegeleider die
met de Emmaüskerk tot besluiten komt hoe
verder te gaan.

Afscheid ds. Berend Borger
Lieve mensen van de Emmauskerk,
Ik zal niet in herhaling vallen, daarom
verwijs ik u ook naar het stukje wat ik bij De
Bron heb geschreven over mijn afscheid van
Amersfoort.
Voor u nog een speciaal woord van dank
voor de prachtige olijfboom die Koert Jansen
ons namens u allen aanbood.
Aan die boom hingen een heleboel kaartjes
met goede wensen van u allemaal. Op
hele diverse manieren hebt u allemaal iets
toegevoegd aan die boom. Op diverse wijze,
want u als gemeente bent een veelkleurige,
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diverse gemeente. Dat die veelkleurigheid verder mag groeien, zoals die olijfboom die gaat groeien en bloeien, hoe
dan ook, tot er vruchten zullen komen.
Hartelijk dank voor alle goede wensen. Ik
wens u toe, ook namens Martina en de
kinderen, de woorden van Franciscus van
Assisi. Vrede, en alle goeds.
Berend Borger
U vindt op de pagina van De Bron meer
informatie over het afscheid.

Het gaat me ook aan het hart. Om wat er
afgelopen jaren is opgebouwd aan contacten. Om het pastorale team dat een impuls
aan het pastoraat gaf en geeft. Om de groei
in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen. Tegelijk weet ik dat het
niet hangt aan een bepaalde voorganger.
Het is de gemeente die wel verder gaat. Tot
september blijf ik me daar van harte voor
inzetten.
ds. Rein van der Zwan

Gemeenteberaad 22 mei
Op zondag 22 mei, na de de dienst, vond er
een gemeenteberaad plaats. Onder het genot van koffie en iets lekkers van de familie
Woudenberg spraken we met elkaar over de
turbulente tijd waar we inzitten. Immers:
van de vier predikanten die zich inzetten
voor de Emmaüskerk, blijft er in korte tijd
geen één meer over. En als je daarbij optelt
dat de kerkenraad behoorlijk uitdunt, dan
bekruipt je het gevoel: wat nu?! Vanuit dat
gevoel gingen we het gesprek met elkaar
aan. Aan de hand van drie prikkelende
stellingen spraken we elkaar in vier kleine
groepjes. Er werd geanimeerd gesproken,
met respect voor elkaars zienswijzen. Er
zijn bedenkingen en zorgen: zonder eigen
predikant wordt het moeilijk een vierplek
overeind te houden. Maar wat overheerst
is de strijdvaardigheid: we gaan ervoor, wat
anders moet, moet anders, maar we willen

Jonakamp

blijven vieren en dienen in het Soesterkwartier!

Interim-predikant en
transitiebegeleider
We zijn blij dat we vanuit de Algemene
Kerkenraad veel steun krijgen in ons proces.
We mogen een interim-predikant en een
transitiebegeleider aanstellen. Beiden voor
een periode van anderhalf jaar. Daarna
moeten we met elkaar een nieuwe modus
hebben gevonden, die draait om het behouden van een vierplek in de Emmauskerk en
met een diaconale focus. Hoe precies is nog
best een vraag: gaan we bijvoorbeeld samen
met een andere wijkgemeente? En hoe ziet
die vierplek er dan uit als we geen eigen predikant meer hebben? Een transitiebegeleider kan ons hierbij helpen. Hij / zij is echter
ondersteunend: uiteindelijk moeten wij het
met elkaar doen. De interim-predikant zal
in ieder geval een pastorale opgaaf krijgen.
Met hulp van de AK en het landelijke Dienstencentrum gaan we op zoek naar goede
kandidaten. Mocht je graag mee willen
doen in de gesprekken, laat het even aan
Koert Jansen weten. Als alles meezit hebben
we dan ergens in het najaar de benodigde
versterking.

Hart van Soesterkwartier
We zijn al vele jaren bezig met het plan Hart
van Soesterkwartier. Volgens dit plan wordt

ons kerkgebouw, waarvan de zijvleugels
inmiddels zijn verkocht aan projectontwikkelaar Lithos, omgevormd tot een multifunctioneel maatschappelijk pand waarin
gewoond, gewerkt en gekerkt wordt. Het
idee is dat we voortbouwen (letterlijk en
figuurlijk) op de natuurlijke samenwerking
die er in de loop van de jaren is gegroeid
met het Leger des Heils, de Keistadkerk
en het Diaconaal Steunpunt. Om er een
levensvatbaar gebouw van te maken wordt
er woonfunctie en een kinderdagverblijf aan
toegevoegd. Juist op die twee punten is er
vanuit de omwonenden veel protest gekomen. Op 14 juni organiseerde de gemeente
Amersfoort een inspraak-avond rondom het
concept-bestemmingsplan Hart van Soesterkwartier. Doel was om de verschillende
partijen te horen. Aan het woord kwamen
de woordvoerder namens de omwonenden, Gert van Uffelen van Lithos en Koert
Jansen namens de Emmauskerk. Vervolgens
werden er door raadsleden vragen gesteld
die door de insprekers werden beantwoord.
Waarschijnlijk zal de gemeenteraad op 5 juli
een besluit nemen over het bestemmingsplan, waar overigens nog beroep tegen kan
worden aangetekend. Het is goed dat we
een gemeenteraad hebben die de afweging
kan maken tussen de verschillende belangen. Dat is heel complex, en we wensen hun
daarbij wijsheid toe.
Koert Jansen

Van 10 t/m 12 juni was het weer tijd voor
Jonakamp. Voor een verslag verwijzen
we naar de pagina van de Hoeksteen
(één bladzijde terug).
Edwin ten Haken, jeugdouderling
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Fonteinkerk
Bij de vieringen

Woorden voor je geloof

In de komende maanden verwachten wij de
volgende voorgangers:

Vroeger hadden we vaste begrippen om
woorden te geven aan ons geloof. We
hadden het over zonde en schuld, over de
zwakke mens die het van genade moet
hebben. We spraken over verzoening door
het kostbaar bloed van onze Heer Jezus
Christus. We dachten na over “Wat is uw
enige troost, beide in het leven en sterven?”
Soms gebruikten we Psalmteksten om er
de inhoud van ons geloof mee te omschrijven. In de Fonteinkerk maken we zelden
nog van deze oude woorden gebruik. Voor
sommigen is dat een opluchting, omdat
ze zich steeds minder thuis voelden bij die
traditionele begrippen. Anderen voelen nog
altijd de kracht en inspiratie van dat oude,
vertrouwde geloof, en vinden het jammer
dat er zo weinig over gesproken en gezongen wordt.

Zo 3 juli: ds. Diederiek van Loo, Stadsdominee van Amersfoort
Zo 10 juli: ds. Wim Verschoor, dienst van
Schrift & Tafel
Zo 17 juli: ds. Wim Verschoor
Zo 24 juli: ds. Leo Koffeman uit Amersfoort
Zo 31 juli: ds. Reijer de Vries uit Nijverdal
Zo 7 augustus: ds. Alex Baarslag uit Amersfoort
Zo 14 augustus: ds. Paul van der Harst uit
Amersfoort
Zo 21 augustus: ds. Titus Woltinge uit
Amersfoort
Zo 28 augustus: ds. Trinette Verhoeven uit
Utrecht, classispredikant
Zo 4 september: ds. Wim Verschoor

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

Laten we eens over dit onderwerp in gesprek
gaan! Op zondag 10 juli a.s. kunnen we
samen-komen voor een geloofsgesprek,
vanaf 15.00 uur in het Huis van Zuid. Als u
erbij wilt zijn, denk dan alvast eens na over
drie vragen m.b.t. tot uw geloof:
1. Wat ben ik kwijtgeraakt (gelukkig of
helaas)?
2. Wat heb ik behouden?
3. Wat heb ik gewonnen, veroverd of erbij
gekregen?
Mocht er voldoende belangstelling en
animo zijn, dan kunnen we altijd overwegen
om in het nieuwe seizoen een paar bijeenkomsten te beleggen voor verder gesprek.
Met hartelijke groet, Wim Verschoor

Fonteinkerk

11 september Muziek&Ontmoeting: Cantus Lux Aeterna
Negen stemmen, één geluid…
Cantus Lux Aeterna is een vocaal ensemble en heeft dus geen dirigent in de
gebruikelijke zin van het woord. Daardoor
zijn de zangers echt op elkaar aangewezen en dat hoor je terug in de klank. Zo
komen ze van negen stemmen tot één geluid. De leden zijn professionele zangers
of gevorderde amateurs en komen uit de
omgeving van Amersfoort en Harderwijk.
Met recht kan dus gesproken worden van
een echt streekproduct!

27 september De Wereldraad bijeen
Vertegenwoordigers van zo’n 350 kerken
komen deze zomer naar Karlsruhe. Een
paar uur rijden van Amersfoort. In 1948
werd de Wereldraad van Kerken in de
eerste Assemblee in Amsterdam opgericht, toen met nog niet de helft van het
aantal lidkerken van nu. In het thema nu
weer Bijbelse kernwoorden: verzoening
en eenheid. Wat betekent verzoening,
als de leider van de Russisch-Orthodoxe
Kerk, patriarch Kyrill, de oorlog in Oekraine steunt? En is kerkelijke eenheid nog
wel van deze tijd? Over zulke vragen zal
het gaan. Leo Koffeman gaat er naartoe.
Op dinsdag 27 september vertelt hij
erover.
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Cantus Lux Aeterna heeft een divers repertoire, waarop klassieke werken staan,
maar ook lichtere muziek te vinden is. Voor
Muziek&Ontmoeting is een gevarieerd
programma samengesteld van onder andere
Gjeilo, Elgar, Paulus, Jenkins en Chilcott. Kom
luisteren en laat je betoveren door de klanken
van heerlijke koormuziek!
U bent van harte welkom bij alweer een mooi
concert in de serie Muziek&Ontmoeting en
natuurlijk ook de heerlijke en eenvoudige
lunch na afloop. Het concert begint om 12.00

Tijd: 20.00 uur. Vanaf 19.45 staat er een
kopje thee of koffie voor u klaar.
Aanmelden bij: vormingdoorontmoeting@
fonteinkerk-amersfoort.nl

uur en de lunch eindigt uiterlijk 14.00 uur.
Het team van Muziek&Ontmoeting

Volgend concert
6 november 2022: Kamerkoor Venus Utrecht

Wereld vol kleuren
Het uitgangspunt in mijn werk is steeds weer kleur! Ik houd van kleur om
mij heen, kleur raakt me, maakt me blij en ik geniet er enorm van. Wanneer ik verf meng, raak ik vaak verwonderd vanwege de mooie kleuren die
kunnen ontstaan. Logisch dat ik steeds weer bezig ga met wat ik noem:
'Spelen met kleuren'.
Ik maak vooral abstracte werken waarin ik verschillende technieken uitprobeer. Een enkele keer werk ik figuratief. De laatste tijd heb ik ook veel
plezier in het maken van diverse soorten collages. Meestal begin ik zonder
concrete voorstelling met het opzetten van een paar kleuren waar ik op dat
moment zin in heb. Dit levert soms verrassende resultaten op, zeker voor
mijzelf. Ik merk dat juist mijn kleurgebruik in combinatie met de vormen
mensen aanspreekt als ze mijn werk zien. Ik gebruik acrylverf, acrylinkt,
olie- of pastelkrijt en potlood op canvas, hout of papier. Ook houd ik ervan
om materialen als karton, papier, jute, draadjes, zand of gaas in een schilderij te verwerken.
In deze expositie laat ik voorbeelden van werk zien waarin ik deze technieken heb gebruikt. Abstracte schilderijen, collages, vierluiken en een enkel
figuratief werk: u krijgt van alles te zien. Met mijn werk hoop ik iets moois
toe te voegen aan deze wereld, zodat ook anderen ervan kunnen genieten.
Meer werk is te zien op www.atelierjoveck.nl. Ook voor het maken van een
afspraak kunt u daar mijn gegevens vinden.
De expositie is te bewonderen tot 4 september.
Joke van Eck

Geslaagden TOZ
Op 9 juni gingen Roeland en Maria
namens de Fonteinkerk gewapend met
rozen en felicitatiekaarten op pad. Wat
een feest om tot vier keer toe vlaggen
en tassen buiten te zien hangen en onze
geslaagde TOZzers te mogen feliciteren.
We zijn trots op hen en feliciteren:
1. Rosanne Witteveen (HAVO)
2. Simon Boonstra (VWO)
3. Janneke Assenberg (MAVO)
4. Bente van der Vos (HAVO)
Bente en Janneke stromen door binnen
hun huidige school naar VWO en HAVO.
Simon gaat studeren in Groningen en
Rosanne gaat een vervolgstudie doen aan
Windesheim in Zwolle. We wensen jullie
alle goeds op jullie verdere reis. In het
felicitatiekaartje gebruikten we woorden
uit deze Ierse zegen.
Op 3 juli nemen we spetterend afscheid
van elkaar. Samen met de nieuwe TOZzers die op 26 juni overstapten.
Een goede zomer allemaal!
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Nieuwe Kerk
Bij de diensten
Voor komende weken staan er gastvoorgangers op het rooster, zoals dat iedere
zomerperiode het geval is. Wie zelf op
vakantie gaat zal dat deels niet merken, voor
de thuisblijvers biedt het de nodige afwisseling. Heel fijn dat er elke zondag mensen
zijn die de goede boodschap uitdragen.
Over een aantal diensten kan ik al iets meer
vermelden.
Op zondag 10 juli ruilen collega Arjan
Plaisier uit De Brug en ondergetekende
van kansel, zoals dat wordt genoemd. Veel
gemeenteleden kunnen dat waarderen.
Zondag 21 augustus vindt de afsluiting
plaats van het driedaagse VakantieBijbelFeest (VBF). Mooi dat dit feest weer
mogelijk is voor kinderen uit de gemeente
én hun andere vrienden en vriendinnen.
Wat schitterend dat veel vrijwilligers dit
mogelijk maken. Het thema van de dienst
is: Alles andersom.
Op zondag 28 augustus hopen wij als gemeente Avondmaal te vieren en zal Vocaal

Ensemble weer van zich laten horen.
Zondag 4 september zal de startzondag
gehouden worden. Deze zondag valt na het
startkamp van de jeugd. Er zijn vergevorderde plannen deze dienst te laten plaatsvinden op het YMCA-terrein aan de Paradijsweg in Leusden, waar ook het jeugdkamp
plaatsvindt. Het idee is dat wij als gemeente
naar de jongeren toegaan in plaats van dat
zij naar ons toekomen. Of het gaat lukken
leest u tegen die tijd in de kerkbrief.

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

voor elkaar samen met familie en vrienden
mogen vieren.

Pastoraal contact

Op donderdag 18 augustus hopen Jacobine
Holten en Peter Bosveld te gaan trouwen. In
aansluiting op de burgerlijke huwelijksvoltrekking zal de trouwdienst plaatsvinden in
de Joriskerk om 13.00 uur.
Jacobine heeft een tijdje in Amersfoort
gewoond en was betrokken bij de Nieuwe
Kerk. Ze wonen nu in Veenendaal en zijn op
zoek naar een woning in onze stad. Wij wensen hen van harte Gods zegen toe op weg
naar deze mooie dag, waarop ze hun liefde

Van 4 juli t/m 14 augustus kunt u vanwege
afwezigheid van de predikant in voorkomende gevallen contact opnemen met een
van de wijkouderlingen. Van 4 t/m 30 juli is
dat Maria den Hertog 06-23709125 of mariadenhertog@nieuwekerkamersfoort.nl.
Van 1 t/m13 augustus Carin Stavast
06-53554112 of carinstavast@nieuwekerkamersfoort.nl. Zij kunnen pastorale zorg
verlenen of een beroep doen op een vervangende predikant. Deze periode is langer dan
gebruikelijk vanwege het studieverlof dat
ik voorafgaand aan mijn vakantie opneem.
Hiernaast leest u daar meer over.

te staan met de buurt en om als gemeenteleden elkaar beter te leren kennen.
Dank aan de vele vrijwilligers die hebben
geholpen en dank aan alle bezoekers. Er is
een mooie opbrengst behaald waarvan een
deel gaat naar de Kledingbank Amersfoort
en het andere deel wordt ingezet voor
activiteiten van de Nieuwe Kerk. We denken

nog na of en hoe we in de toekomst
een dergelijke markt organiseren en
nemen voorlopig geen spullen in. Wil je
meedenken hierover, meld je dan aan
bij Pauline (paulinepromes@nieuwekerkamersfoort.nl). We weten al wel dat
we op 10 december een Kerstmarkt gaan
organiseren.

Trouwen

Belijdenis
Op 5 juni deed Merel de Bruin - van de
Beek belijdenis van haar geloof. Een
tweetal foto’s van deze bijzondere dag
voor Merel, haar familie en voor de
gemeente van de Nieuwe Kerk.

Nieuwe Kerk

Boeken en snuffelmarkt
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Op 12 juni was het gezellig druk in en
rondom de Nieuwe Kerk. Na twee jaar
pauze vanwege Corona was er weer een
ouderwetse markt met tweedehands
spullen, boeken, spelletjes en lekkernijen. Een mooie manier om in verbinding

Improviseren in Gods drama
Onder deze titel verscheen onlangs een
boek, waar ik een bijdrage aan mocht
leveren. Dat ik dit vermeld hangt samen
met de invulling van mijn studieverlof.
Net zoals dat geldt voor andere beroepsgroepen wordt ook van predikanten
verwacht dat zij zich blijvend ontwikkelen. In dat kader volgde ik de cursus
‘Fundamentele theologie’ van de Protestantse Theologische Universiteit. Wij
bestudeerden met docenten en collega’s
een lijvig, complex en belangrijk boek
van de Amerikaanse theoloog Kevin
Vanhoozer (The Drama of Doctrine, a canonical linguistic approach to christian
theology). Een boek dat in 2006 door
Christianity Today is uitgeroepen tot
beste theologische boek van dat jaar.
Volgens Vanhoozer bestaat er voor het
leven met God geen universele blauwdruk. Aan de hand van het script van
de Heilige Schrift improviseert de kerk
binnen het drama van God. Hij betoogt
uitvoering dat trouw aan het script van
de Schrift én creativiteit die aansluit bij
de culturele context onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Christelijk gemeenschappen gaan als acteurs in een
drama in een concrete situatie aan de
slag met het script. Ze proberen bijvoorbeeld nieuwe verbindingen te leggen of
opnieuw van betekenis te worden voor
hun omgeving. Inmiddels hebben veel
gedachten, die Vanhoozer heeft ontwikkeld, hun weg gevonden naar andere
auteurs. Een van hen is de Londense
predikant Sam Wells. Professor Benno
van den Toren schrijft hier belangrijke
opmerkingen over in IZB Tijding.
Een van de doelen van de cursus was
het werk van deze auteur binnen het
Nederlands taalgebied meer bekendheid te geven. In het boek Improviseren
in Gods drama, de theologie ven Kevin
Vanhoozer voor de kerk van Nederland
staan dertien essays van deelnemers
aan bovengenoemde cursus. In mijn
bijdrage aan deze bundel met als titel
Straattheater met impact in Leipzig,
trouw op je post leg ik de theorie van
Vanhoozer naast de rol die de geloofsgemeenschap rond de Nicolaikirche uit
Leipzig heeft gespeeld tijdens de Wende
van 1989. Ik kwam daarop door het
lezen van de autobiografie van Christian
Führer, de predikant van die gemeente
(Geloof laat een muur vallen. Memoires
van de Wende-dominee.). Führer groeide op in de DDR, een land waarin de
kerk weinig ruimte kreeg om in vrijheid

kerk te zijn. Predikant-zijn was een kwestie
van hard werken tegen een klein salaris
zonder enige status. Toch wist Führer zich
geroepen zijn plaats op ʻhet toneel van kerk
en wereldʼ in te nemen. Zo kon het gebeuren
dat de bescheiden vredesvespers binnen de
Nicolaikerk uitgroeiden tot een beweging
van rond de 70.000 mensen. Deze beweging
heeft de geschiedenis veranderd, omdat zij
wordt gezien als voorbode van de val van de
Berlijnse muur in november 1989.
Een van de onderliggende vragen van mijn
bijdrage was wat de impact van je rol als
predikant is. Een vraag die belangrijker
wordt nu de kerk krimpt. Het lezen van The
drama of doctrine dwingt ons om de rol van
predikant te bekijken vanuit een breed perspectief. Wat mij trof bij iemand als Führer
is, dat hij na het zogenoemde ‘wonder van
Leipzig’ op zijn post bleef. Ondanks teruglopend kerkbezoek en het vertrek van velen
naar het Westen van Duitsland bleef hij zijn
rol vervullen, zonder ogenschijnlijk nieuw
succes. Vanuit zijn verbondenheid aan het
evangelie bleef hij steeds in de concrete,
veranderende levensomstandigheden van
mensen zoeken naar wegen om de vrede
van Christus werkelijkheid te laten worden.

Voor mij is dit een inspirerend voorbeeld
hoe in verschillende situaties de kerk
haar plaats op het toneel van de wereld
kan blijven innemen. Als gemeente mogen wij, vanuit een diepe verbondenheid
met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, het Evangelie trouw gestalte
blijven geven op onze plaats, in onze tijd
en met de ons gegeven talenten.
Wie op een uitdagende en eenvoudige manier wil kennismaken met wat
improviseren als volgeling van Jezus kan
inhouden raad ik het boek aan van Mark
Hage Spelenderwijs, improvisatie, Jezus
en je dagelijks leven.
Als afsluiting van deze periode hou ik
mij tijdens mijn studieverlof in de zomer
bezig met de vraag hoe wij de Bijbel
kunnen-moeten lezen in 2022. Zoals
eerder geschreven betekent dit dat ik
langer dan gebruikelijk niet beschikbaar
ben voor het werk in de gemeente. Ik
ben dankbaar dat een beroep gedaan
kan worden op een aantal collega’s,
die zo nodig pastorale bijstand kunnen
verlenen.
ds. Gerard Kansen

THEO PLEIZIER,
BÄRRY HARTOG EN
BENNO VAN DEN TOREN
(red.)

IMPROVISEREN
IN GODS DRAMA
De
theologie van
Kevin Vanhoozer
voor de kerk in
Nederland
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Hervormde wijkgemeente

St. Joriskerk
Rondom de diensten
Dit nummer van Drieluik beslaat een
periode van twee maanden. Dus er zijn
veel diensten te noemen, al zullen we veel
gastvoorgangers begroeten in verband met
de zomervakantie.
De eerste zondag van de vakantie, zondag 10
juli, zal in de ochtenddienst het sacrament
van de heilige doop worden bediend. Acht
kinderen ontvangen het teken van Gods
onvoorwaardelijke liefde voor hen. Vier van
de kinderen zijn al een paar jaar ouder; hun
ouders zijn langs allerlei omwegen weer
bij de kerk uitgekomen, sloten zich bij ons
aan en hebben het verlangen hun kinderen
te laten dopen: opgenomen te zijn in Gods
gezin. We kijken uit naar deze bijzondere
dienst.
Op zondag 17 juli hoop ik de avonddienst te
leiden, en zondag 24 juli de morgendienst.

Ik heb allerlei gedachten bij de stof voor de
verkondiging in deze maanden, maar ik ben
er nog niet helemaal uit wat we samen zullen lezen. Het bijbelboek Jona? De geschiedenissen van David? Ondertussen speelt er
ook van alles wat om bezinning vraagt. We
zijn bezinnen ons op de Geboden en zijn toe
aan het zevende gebod, een gebod dat van
alles oproept: relaties, seksualiteit, huwelijk,
gender, noem maar op. Ook deze belangrijke thema’s wil ik ergens deze maanden op
zondag oppakken.
Op zondag 31 juli, 7 en 14 augustus gaan
andere predikanten voor.
Zondag 21 augustus pak ikzelf de draad
weer op en hoop ik de morgendienst voor
mijn rekening te nemen. We vervolgen
de lezing waarmee we in juli begonnen.
Hetzelfde geldt voor de avonddienst van 28

St. Joriskerk

Tweede Pinksterdag – Geestdrift
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Bijna half 10. ’s Ochtends vroeg luiden
de kerkklokken op de Hof in Amersfoort.
Een aantal jongeren heeft zich verzameld op het plein. De kerk begint en
met de jongeren vertrekken we richting
Den Treek waar de rest van de jeugd
direct naartoe gegaan is, overwegend
met fiets. Een enkeling heeft het gemak
van de auto aangemeten om de club
jongeren te versterken.
Eenmaal aangekomen bij ‘de kuil’, een
paar minuten voorbij het Treekerpunt,
puffen we even uit en genieten we van
de omgeving en het uitzicht. Eerlijk is
eerlijk, als vooraf zo’n beetje de hele
dag regen is voorspeld en de zon straalt
met een temperatuur boven de 16 à 17
graden, dan tref je het wel in Den Treek.
Dat maakt het ook wel erg plezierig om
samen in de openlucht te beginnen met
zingen en gebed. De lichte zon en een
mooie bries zijn goede ingrediënten om
je hoofd fris te houden.
Onder de het thema ‘Geestdrift’ houden
we een GPS-speurtocht naar de ‘predikers’ die zich in het veld of in de bossen
verschanst hebben. In verschillende
groepen driften we even weg van de
gebaande wegen. Iedere groep krijgt

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

augustus. Ik kan me voorstellen dat we in
die dienst in elk geval ons nader bezinnen
op het 7e gebod.
Zondagochtend 4 september bereiden we
ons voor op de viering van het Avondmaal
de week daarop. Zondag 11 september
gedenken we Christus’ dood door brood te
breken en wijn te schenken. Er wordt een
tafel neergezet. We worden van Hogerhand
uitgenodigd om onderweg even te rusten,
op verhaal te komen, onze rust opnieuw te
vinden in Hem die ons leven is.

In de maand juli staan een aantal huwelijksjubilea genoteerd. Zo zijn
op zondag 10 juli Marc en Angela van der Poel 25 jaar getrouwd. Een
paar dagen later, woensdag 13 juli, zijn Jaap en Jeannette van Harten
40 jaar getrouwd. Dinsdag 19 juli is het 60 jaar geleden dat het echtpaar
J. Edelman-Heiwegen trouwde. Dat zijn dagen met een gouden rand!
We feliciteren genoemde gemeenteleden hartelijk met deze feestelijke
dag en danken God voor Zijn zorg en zegen de jaren door, in blijde en
moeilijke dagen, over de hoogten, door de diepten. Hij zegene ze ook in
de dagen en de jaren die komen.

Start winterwerk
Het duurt nog even - eerst de zomer nog - maar zaterdag 17 september
vindt de jaarlijkse gemeentemiddag plaats. Deze is de aftrap van het
nieuwe seizoen. Allerlei activiteiten starten dan weer: clubs, catechisaties, kringen.

Ten slotte
Wanneer u deze Drieluik openslaat, is de zomervakantie dichtbij. Het
kerkenwerk ligt voor even zo goed als stil. Velen trekken eropuit. Fijn
dat dit ook weer kan! Een goede vakantie gewenst! Zelf heb ik vakantie
van zaterdag 30 juli tot en met zaterdag 20 augustus. Bij bijzonderheden van pastorale aard kunt u contact opnemen met de scriba of uw
wijkouderling.
een hartelijke groet,
ds. W.J. Dekker

vanuit de ‘base’ eigen GPS-coördinaten mee. Eenmaal een
prediker gevonden bespreken we een onderwerp, bijvoorbeeld wie de Heilige Geest is, de vruchten van de Heilige
Geest of hoe de Heilige Geest in je werkt. Heel eenvoudig is
dat niet, want er is ook een prediker die de GPS-coördinaat
nogal flexibel uitlegt…
Iedere prediker geeft de groep een opdracht mee: van het
uitbeelden van de Heilige Geest, bedenken welke beelden bij
je opkomen, tot en met het zoeken van ‘een tak die bij je past’
om een hut/huis te bouwen. De stok zegt iets over je karakter.
Een hut is pas goed als het constructief, lekdicht, winddicht
en noem maar op is. Een gemeente heeft verschillende
karakters nodig. Met een tas gevuld met wat versnaperingen
en fris konden de routes naar de predikers makkelijk afgelegd
worden.
Degenen die na afloop nog energie over hebben, kunnen
hun krachten wel kwijt met touwtrekken of een lekker potje
voetbal. Eenmaal net een paar minuten thuisgekomen, komt
de regen met bakken uit de hemel neer. Regen geeft zegen,
zeggen we dan maar! We dachten aan vorig jaar, toen deze activiteit niet doorging. Nu was het droog en zelfs zonnig tussen
9.00 uur en 13.00, zo’n beetje het enige droge moment van de
dag. Soms krijgen we mooie cadeautjes aangereikt!

Genade
Als ik koffie voor iemand koop, krijg ik vrijwel altijd dezelfde
reactie: 'Volgende keer betaal ik hoor!' Zo ook vorige week. Ik
wandelde in het park met S. We wilden koffie, en probeerden
het bij het eerste kraampje dat we tegen kwamen. Helaas,
we konden alleen contant betalen en S. had niks in haar
portemonnee. Ik vertelde haar dat ik haar koffie wel zou
betalen. Maar nee, geen sprake van. Uiteindelijk bij het
vierde koffietentje, dat ook al alleen maar contant wilde,
accepteerde ze mijn koffie, met de verzekering dat de
volgende voor haar is. Eén van de dingen die we ontdekt
hebben in onze tijd in Praag, is dat voor veel mensen genade
moeilijk te aanvaarden is. Het idee dat je iets voor niets krijgt,
is lastig. Zomaar zonder strings attached? Ook ikzelf zit vaak
ongewild toch te rekenen als ik iets van een ander krijg. Ik kan
niet elke keer andermans gulheid in ontvangst nemen. Er zit
een limiet aan de hoeveelheid genade die je van een ander
kunt accepteren.

door: Leendert & Nelleke

Huwelijksjubileum

Dit vertaalt zich ook naar geestelijke zaken. Als ik hier met
mensen spreek over het Evangelie, over genade en dat dat
betekent dat je je eeuwige redding niet kunt verdienen, stuit
ik op verzet: 'Er moet toch íéts zijn dat je kunt doen?! Het
is te makkelijk om je handje op te houden.' Toch staat het
zo in de Bijbel, Efeze 2:8-9 (HSV): 'Want uit genade bent u
zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de
gave van God; niet uit werken opdat niemand zou roemen.'
Mensen vinden het goed klinken hoor, vergeving van
zonden, eeuwig leven enzo, maar bij de gedachte dat genade
onverdiend is en een gave van God haken ze af. Dan hoor ik
letterlijk: 'Dat kan ik niet accepteren.' Een gratis koffie is al
niet te doen, laat staan eeuwig leven!
Toch zit het in elk aspect van ons bestaan verweven. We
ademen het in, elke dag weer opnieuw, maar zijn ons er
waarschijnlijk niet genoeg van bewust. Ik in ieder geval niet.
Onlangs kreeg ik toch de betekenis van genade weer op
een presenteerblaadje aangeboden. Dat is in zichzelf ook
al genade. Sinds begin januari heb ik een klein volkstuintje
gehuurd, op een eilandje in de Vltava. Het is zo’n twintig
minuten lopen van ons huis, en honderd meter lager. Er stond
nog wat verdord spul van de vorige huurder en dat moest
eruit natuurlijk. Bij nadere inspectie bleek dat er aan de
verdroogde bonenstruiken nog een aantal peulen hingen,
met daarin prachtig paars gespikkelde bonen. Een waar
kunstwerk van de Schepper. Nog voor de schop de grond
inging, oogstte ik zo’n driehonderd gram bonen, gratis en
voor niets. Dat is genade toch? Ik mag ontvangen waar een
ander, of een Ander, het werk voor heeft gedaan.
Inmiddels staat de genade uit mijn tuintje in bloei. Elke keer
als ik de plant water geef, van de prachtige rode bloemen
geniet en langzamerhand de peultjes zie groeien, word ik
weer herinnerd aan wat genade is. Niet verdiend, maar toch
gekregen. Straks kan ik er van oogsten. En uitdelen. Want
genade houd je niet voor jezelf, dat deel je als het mogelijk is
ook uit. Wat een overpeinzingen hè, en dat allemaal door een
handje boontjes.
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
Van de geestelijke verzorging
Voor alle keren
dat we onze deur gesloten houden,
geen aandacht hebben,
vragen wij:
geef ons nieuwe kansen.
Voor alle keren
dat we iemand uitsluiten,
buiten onze kring plaatsen,
vragen wij:
geef ons nieuwe kansen.
Voor alle keren
dat onze woorden onherbergzaam zijn,
hard, minachtend en veroordelend,
vragen wij:
geef ons nieuwe kansen
telkens weer opnieuw.

van wantrouwen en vooroordelen,
vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen
God.
U, groter dan ons hart,
geef ons nieuwe ruimte.
Vernieuw ons hart.
Dat wij open gaan voor elkaar
en voor ons zelf.
In uw naam
die licht en liefde is.

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring
is: dinsdag 12 juli.
Info over de ruimte bij de receptie.

kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84
(ingang Randenbroekerweg)
pastor: L.C. Houweling, leo.houweling@beweging3.nl
tijdelijke scriba pastorale commissie: Jacqueline Diekema
Jacqueline.Diekema@kpnmail.nl
penningmeester: Paul Poort, pgpoort@ziggo.nl
NL29 INGB 0003 2581 16
t.n.v. Kapelfonds Nijenstede

Op 8 juni 2022 overleed
mw. F.M.G. Veldman-Muller
(geboren op 27 februari 1938).
Op 16 juni 2022 overleed
dhr. A.G. Doorn
(geboren op 18 januari 1937).
Op 16 juni 2022 overleed
mw. G. Montfoort-Scholten
(geboren op 5 juni 1937).
Op 21 juni 2022 overleed
dhr. H. Russchenberg
(geboren op 23 augustus 1928).
We wensen alle nabestaanden van en een
ieder die zich met hen verbonden voelt heel
veel sterkte toe en nabijheid van God en
mensen.

Wij gedenken
Voor alle keren
dat de vreemdeling in ons midden
gewond wordt door muren

Op 31 mei 2022 overleed
mw. A. van Binnendijk-Metselaar
(geboren op 13 februari 1927).

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
Ervaringen van tuinbewoners

Nijenstede
Johanneskerk

Ik heb een rode bessenstruik. Daar hang ik
ter waarschuwing tegen hongerige vogels
wat stroken aluminiumfolie in op. Maar
op een zondagochtend kwamen vader- en
moederspreeuw. Vader pikte de mooiste
rode bes, stopte hem bij moeder in de
snavel, en moeder vertrok ermee. Naar het
nest denk ik. Of misschien was het wel heel
anders. Ik maakte me tenslotte zorgen om
de bes, niet om het beest.
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Ik ga nogal selectief om met wat er groeit,
bloeit, kruipt en fluit in mijn tuin, dat kun
je merken. Sommige planten en dieren zijn
welkom, anderen niet. Iedereen moet zich
gedragen naar wat ik zo in mijn gedachten
heb. Nou ja, soms laat ik me ook verrassen
door een onbekende plant die ineens ook
onbekende, mooie bloemen blijkt voort te
brengen. En die pad op mijn tuinpad kan
ook geen kwaad. In tegendeel.
‘Rivieren klappen in hun handen, de bergen
jubelen het uit’ zingt psalm 98. Ik had het

kunnen weten: de natuur om me heen
plooit zich niet zomaar naar mijn wil. Die
heeft een eigen wil. Inmiddels weten we
steeds meer over het eigen karakter van de
natuur. Wat wij onderverdelen in soort en
ras, want zo duiden wij planten en dieren
aan met hun Latijnse naam, dat blijken
individuen te zijn. Misschien net zo verschillend als mens en mens. Niet zo lang geleden
baarde Het geheime leven van de bomen
opzien (Peter Wohlleben). Bomen blijken
handelingsvermogen te hebben. Ze staan
daar niet maar voorspelbaar te groeien, ze
handelen en grijpen in.
Wij zijn geneigd alleen mensen als personen te zien en hen sterk van planten, bomen
en dergelijke te onderscheiden, zegt Trees
van Montfoort (in een gesprek met Antje van
der Hoek, vele talen, in alles de liefde*). Maar
dat kan ook anders. De natuur spreekt een
woordje mee, in de Bijbel ook. Dit maakt mij
voorzichtig. Is het wel míjn tuin? Of de tuin
van de spreeuw, de slak, de vlinder?
Van Montfoort: probeer ‘… andere levende

En voor u en jou alle goeds en zegen! Thuis
of onderweg of waar dan ook.
Vriendelijke groeten van Leo Houweling

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

wezens als anderen te zien, niet als dingen
om te gebruiken… Neem bijvoorbeeld de
boom voor je huis. Je oefent door allereerst
te weten wélke boom dat is. Om vervolgens
aandacht te hebben voor de eigenheid en
waarde van die boom. Met een belangeloze
blik, zoals je dat idealiter bij een medemens
probeert te doen, dus zonder meteen te
denken aan bruikbaarheid of nut. Net als
met een mens kun je met die boom een
relatie aangaan.’
Ik vind dit uitnodigende gedachten. Ik denk
zelfs dat me dat met die boom gaat lukken. Misschien zelfs wel met de hongerige
spreeuw, maar met de hongerige naaktslak
ook…?
*Vele talen, in alles de liefde onder redactie van
Joep de Valk is een bundel bij het komende
jaarthema van de Remonstranten. Verschenen bij Skandalon.

Protestantse Gemeente Amersfoort

Vergadering Algemene Kerkenraad
Langlopende discussie over beleidsplan loopt uit in
toekomstvisie
Op de laatste vergadering voor de zomervakantie heeft de
algemene kerkenraad (AK) een nieuwe toekomstvisie voor
de komende jaren vastgesteld. Een belangrijk moment. De
visie is lang ‘onderweg’ geweest, want vertraagd door COVID,
maar niet alleen dat. Er is ook een uitgebreide discussie aan
vooraf gegaan. Daarbij kwam uiteindelijk de vraag op tafel
of de PGA wel verder moest gaan met steeds maar weer een
nieuw beleidsplan op te stellen, met daarin grote ambities,
dito vergezichten en misschien wel onhaalbare doelen.
Daarvoor moesten we ook opnieuw doordenken wie we
als AK willen zijn: van bovenaf dirigerend of juist niet? De
meningen over dit soort vragen liepen ook uiteen. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we meer een werkwijze/
methode nodig hebben dan een doelendocument en dat
de AK moet handelen al naar gelang de situatie het vraagt:
terughoudend wanneer gewenst, maar ook leidend en proactief waar dat nodig is. Bijvoorbeeld als een wijkgemeente
daar echt om vraagt en hulp nodig is. Dus: geen nieuw plan
meer, maar een visie, Deze nieuwe visie wordt geactualiseerd
wanneer daar aanleiding toe is.

De komende tijd worden de laatste puntjes is de i gezet. Na
de zomerperiode wordt het stuk de wijken in gestuurd en
komt er een samenvatting in het oktobernummer van Drieluik. Dan volgt ook een uitgebreidere toelichting.
Ook bespraken we de situatie rond de Emmaüskerk, waar
actie nodig is ter ondersteuning van de wijkgemeente. Er vinden gesprekken plaats om al binnenkort een begeleider aan
te stellen. Die moet de wijkgemeente helpen zich opnieuw te
oriënteren nu er nog maar een bescheiden actieve gemeenschap is en misschien ook nieuwe verbindingen moeten
worden gezocht. Vervolgens is het zoeken naar een interimpredikant. Beide aanstellingen zijn in deeltijd en voor een
beperkte periode. De Algemene Kerkenraad wil de wijkgemeente zo veel mogelijk bijstaan om een weg te vinden.
Tot de andere zaken die werden besproken, behoorden
de rooskleurige jaarrekeningen van de Diaconie en van de
Kerkrentmeesters. Ook vroeg de AK-voorzitter Gerard Raven
zich beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode van 4
jaar, waar hij mee instemde. Mooi dat het werk zo door mag
gaan!
Na afloop van alle besluitvorming en discussies was er een
Vesperviering onder leiding van dominee Arjan Plaisier,
waarbij we gebeden uitspraken en de lof van God zongen.

Gezamenlijke dienst
Op 12 juni was er om 18.00 uur een gezamenlijke dienst van
alle PGA-wijkgemeenten. Het was een prachtige dienst, vol
hoop en verbondenheid. Bent u er volgend jaar bij?

Naar een wat kleinere algemene kerkenraad
De AK wil de werklast voor ambtsdragers verlichten. Daarom
vergaderen we vanaf 1 september 2022 met een kleinere AK.
Hiervoor is de plaatselijke regeling aangepast. Tot nu toe
stuurt iedere wijkkerkenraad twee afgevaardigden. In de
praktijk lukt dat maar een paar wijkgemeenten. Daarom is
besloten dat elke wijk voortaan één afgevaardigde aanwijst
en daarnaast een vervanger die in elk geval naar de vergadering komt als die eerste afgevaardigde verhinderd is, en

dan ook stemrecht heeft. Deze ‘secundus’ heeft het recht ook
alle andere vergaderingen bij te wonen, maar heeft dan een
adviserende stem.
Ook het aantal predikanten in de AK wordt verminderd, van
drie naar twee.
Wilt u de precieze tekstwijzigingen zien en/of hebt u
bezwaren tegen deze wijziging, stuur dan een mailtje naar
scriba@pkn-amersfoort.nl.
De veranderingen gaan in op 1 september 2022.
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Kerkdiensten
DATUM

Adventkerk

Bergkerk

De Bron

De Brug

De Hoeksteen

Zondag 10 juli

10.00 uur
Ds. J.Woltinge
18.30 uur
Ds. J. Scheele-Goedhart

10.00 uur
Dr. H. Rijken
Schrift en Tafel

zie De Hoeksteen

10.00 uur
Ds. G. Kansen

10.00 uur
Ds. Rik Willemsen

Zondag 17 juli

10.00 uur
ds. N. van Splunter
18.30 uur
Prof. dr. F.G. Immink

10.00 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. I. Smedema

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
in De Bron

Zondag 24 juli

10.00 uur
Ds. J. Stelwagen
18.30 uur
Prop. L. van Aalst

10.00 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Gebed

zie De Hoeksteen

10.00 uur
Ds. J.A.S. Végh

10.00 uur
dhr. Job van den Berg

Zondag 31 juli

09.30 uur
Ds. C.Fieren
18.30 uur
dr. H. de Leede

10.00 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Tafel

10.00 uur
mw. ds L. Schoonderbeek

10.00 uur
Ds. U.G.M. Doedens,
Vught

10.00 uur
in De Bron

Zondag 7 augustus

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

10.00 uur
Ds. R. Rosmolen
Schrift en Gebed

zie De Hoeksteen

10.00 uur
Ds. W.P. van der Hoeven

10.00 uur
Ds. Marieke den
Braber

Zondag 14 augustus

10.00 uur
Ds. C.Fieren
18.30 uur
Ds. J.Woltinge

10.00 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

Zondag 21 augustus

18.30 uur
Ds. K. Hage

10.00 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Gebed

10.00 uur
Mw. R. PenningWolswinkel

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Marieke den
Braber
15.00 uur
Afscheidsdienst

Zondag 28 augustus

10.00 uur
dhr. J. Haasnoot
voorbereiding H.A.
18.30 uur
dr. H. de Leede

10.00 uur
Ds. P. van der Harst
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. W. Verschoor

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Jan Wolswinkel
Heilig Avondmaal

Zondag 4 september

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

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

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Ds. W.P. van der Hoeven

10.00 uur
Drs. Erik Idema

Zondag 11 september

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

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

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Henk Dikker
Hupkes
Startdienst
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10.00 uur
in De Bron

Emmaüskerk

Fonteinkerk

Johanneskerk

Nieuwe Kerk

St. Joriskerk

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. J. Westland, Putten

10.00 uur
Ds. J. E. Meijer

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Gerdienke Ubels

10.00 uur
proponent H.A. Kramer

09.30 uur
Ds. G.H. Kruijmer,
Lage Vuursche
18.00 uur
Dr. W.J. Dekker

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. L.J. Koffeman

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Prof. dr. Reitsma

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. A.A.A. Prosman,
Amersfoort

10.00 uur
Ds. L.J. Koffeman

10.00 uur
Ds. Reijer de Vries

10.00 uur
Dhr. Andre Maris

10.00 uur
Ds. C.F. Klaassen

09.30 uur
Ds. G.D. Kamphuis,
Ridderkerk
18.00 uur
Ds. K. de Vreugd, Nijkerk

10.00 uur
Ds. T. Woltinge

10.00 uur
Ds. Alex Baarslag

10.00 uur
Dhr. Harm Dane

10.00 uur
Ds. A. Alblas

09.30 uur
Prof. dr. A. van de Beek,
Veenendaal
18.00 uur
Ds. L. Wüllschleger,
Harderwijk

10.00 uur
Dhr. K. Hoogendoorn

10.00 uur
Ds. Paul van der Harst

10.00 uur
Ds. J. Berkvens

10.00 uur
Ds. B. Bakker

09.30 uur
Dr. J. Kommers,
Harderwijk
18.00 uur
Dr. P.J. Visser, Den Haag

10.00 uur
Ds. N. Rietveld

10.00 uur
Ds. Titus Woltinge

10.00 uur
Dhr. Jan Nienhuis

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. P. Molenaar,
Lunteren

10.00 uur
Ds. A. Baarslag

10.00 uur
Ds. Trinette Verhoeven

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Ds. H.J.T. Lubbers,
Woudenberg
18.00 uur
Dr. W.J. Dekker

10.00 uur
Ds. H. Dikker Hupkes

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
Voorbereiding H.A.
18.00 uur
Ds. J.W. van Bart,
Harderwijk

10.00 uur
Ds. J. Wolswinkel

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds.Wytske Dijkstra

10.00 uur
Dr. K. Bom

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

Stadsdominee
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Allerlei

VERBODEN VERDWENEN
NIET VERGETEN
van 14 juni t/m 23 juli 2022 | St.-Joriskerk, Hof 1, Amersfoort

Liturgie: vindplaats
van God?
Op donderdag 8 september
2022 organiseren
KokBoekencentrum
Uitgevers met Ineke Cornet
en Arjan Plaisier een
minisymposium naar
aanleiding van het boek
Dichter bij God, aanwijzingen
voor een rijke liturgie.
Met: Hans Schaeffer,
Martine Oldhoff,
Kees van Ekris,
Ineke Cornet en
Arjan Plaisier. O.l.v.
Koos van Noppen

SCHRIJF
JE NU IN!

Donderdag 8 september
14.30 tot 16.40 uur

Kerkelijk centrum De Brug,
Schuilenburgerweg 2, Amersfoort.

Scan de code of kijk op
kokboekencentrum.nl/nieuws

Zomerconcerten Joriskerk met
opnieuw uitgebreid koororgel
De serie orgelconcerten begint op woensdag 13 juli, waarna er tot
7 september elke woensdagavond een concert is. De concerten
beginnen om 20:00 uur. Bezoekers kunnen bij binnenkomst en na
afloop koffie en thee krijgen. De kosten daarvan zijn inbegrepen
in de toegangsprijs. Die bedraagt tien euro.
De organisten zijn:
13 juli - Willem van Twillert
20 juli - Adriaan Hoek
27 juli - Rien Donkersloot
3 aug. - Arjen Leistra
10 aug. - Vincent de Vries
17 aug. - Rien Donkersloot
24 aug. - Euwe en Sybolt de Jong, Bach programma
31 aug. - Matthias Havinga
7 sept. - Rien Donkersloot, verzoekprogramma
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WIM BRUMMELMAN

MINISYMPOSIUM

LEO SMIT STICHTING

0 3 3 F O T O S TA D

STICHTING HERDENKINGSSTENEN AMERSFOORT

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

Mediteren, in de christelijke traditie
Maandelijkse bijeenkomst 1e zaterdag van de maand 9.30-11.00
In het mediteren proberen we ruimte te maken voor onszelf en
voor God (= vacare). We beginnen met te ontspannen om de
innerlijke drukte in ons los te laten . Na een stiltemeditatie lezen
we een tekst uit de mystiek of de bijbel. Dat doen we volgens de
benedictijnse methode van de lectio divina (al 14 eeuwen beproefd). Na aandachtige lezing (lectio) , overwegen we waar en
hoe de tekst ons raakt (meditatie), welke verlangen het oproept
(gebed); en zoeken de beschouwing (contemplatie).
Ervaring is geen vereiste, ieder blijft een beginner. Kom eens
proberen of deze weg bij je past.
Begeleiding: Sonja van den Brand en Huib Klamer
Locatie: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Aanmelding: Sonja van den Brand, koola003@hotmail.com
Bijdrage: € 3 per keer

Meditatief schilderen, thema Bloei
met Marjet de Jong, vrijdagmiddag 24 juni 14.00-16.30 uur,
pastorie Xaveriuskerk
Schilderen met elkaar. Fijn aan de gang met water, papier en verf.
De materialen hun werk laten doen. Je laten verrassen. Je werk
mee naar huis nemen om er nog eens bij stil te staan. Is dat iets
voor u/jou? Op vrijdagmiddag 24 juni ben je welkom van 14.00
– 16.30 uur in de pastorie waar alles klaarstaat voor een fijne
creatieve middag. Aan de hand van inspirerende opstarters kom
je aan het schilderen rond het thema ‘Bloei’, in een meditatieve
sfeer. Natuurlijk is er een gezellige pauze. Of je nu vaker schildert
of het gewoon eens wilt proberen, je bent van harte welkom.
Alle materialen worden door mij meegebracht.
Begeleiding: Marjet de Jong, theologe, parochiaan in Amersfoort
en vrijwilliger o.a. als redactielid van Mirakel (Keitje, rubriek
Thuis, interviews). Werkt mee aan Mariadag, lichtjestocht en
straatpastoraat. Ontwikkelde als uitgever bij KBS en Adveniat
o.m. materialen voor spiritualiteit, kind & geloof, Geloventhuis.
nl en Kinderwoorddienst.nl. Schrijft en illustreert als freelancer,
vindt het heerlijk om met anderen creatief bezig te zijn!
Datum/tijd: vrijdagmiddag 24 juni 14.00-16.30 uur.
Bij voldoende belangstelling ook op 8 juli en 12 augustus.
Plaats: Tuinzaal pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Aantal deelnemers: maximaal 12
Kosten: € 7 per keer (inclusief materialen)
Informatie en aanmelding: bij Marjet de Jong
marjet@taalentekenen.nl

EXPOSITIE JOKE VAN ECK
HUIS VAN ZUID - ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

05.06 - 04.09. 2022

MA–ZA OP AFSPRAAK 033 4945920
ZONDAG 12.00-13.00 UUR

Anders
bekeken
Verslaafd
Hoe dichter een bestuur op het veld zit, hoe meer vreugde
en verdriet je deelt.

Boekenmarkt 9 juli a.s.
Bij inloophuis “De Ontmoeting” wordt op zaterdag 9 juli weer van
10 tot 2 uur een tweedehands boekenmarkt gehouden.
De ruimte staat dan weer vol met een keur van boeken in allerlei
categorieën waaronder (streek)romans, thrillers, literatuur maar
ook kinderboeken en boeken over Amersfoort en omgeving.
Er zijn sinds de vorige boekenmarkt weer veel boeken binnengekregen en gesorteerd. De opbrengst is bestemd ter ondersteuning van de activiteiten van “De Ontmoeting”.
Inloophuis De Ontmoeting is te vinden op De Bekroning 2 op de
hoek van de Laan naar Emiclaer.

CARTOON JOHAN

Groot nieuws uit het Straatpastoraat: de burgerlijke
gemeente subsidieert voortaan ook, via Indebuurt033.
Eerder zijn al steeds meer kerken in de wijde omgeving
betrokken geraakt bij het werk onder dak- en
thuislozen. Zes jaar mocht ik bestuurslid zijn met de
portefeuille communicatie en in die tijd is het werk
ook bekender geworden, niet in het minst door de
Fondsenwervingscommissie. Wij hielpen geregeld met
de organisatie van allerlei bijeenkomsten en spraken
dan natuurlijk ook met mensen van de straat. Maar de
boeiendste verhalen kwamen van Bernadette, Cis en de
vrijwilligers. Zij houden samen contact met honderden
mensen in hun donkerste dagen. Je bent elke keer weer
onder de indruk, vooral als er iemand begraven wordt
zonder één familielid of vriend.
Daarna ben ik chauffeur geworden voor 50/50, de
reïntegratiewerkplaats van het Leger des Heils in Isselt. Ik
haal mensen met de personenbus op bij Cederhorst (Zon
en Schild), drugshostel Hirundo (bij Amerena) en een
gezinsvervangend tehuis. Het betekent voor hen heel veel
om even weg te zijn uit huis en de handen uit de mouwen
te steken met timmeren, fietsen repareren of van alles
inpakken.

door: Gerard Raven

Een bestuurlijke kijk op de kerk

Onderweg hebben we bijzondere gesprekken, maar ook
bij koffie of lunch als ik geen ander transport tussendoor
heb. Ds Ron van der Spoel doet nu ook zulk werk en zei
dat hij meer meemaakt dan als 'gewone' predikant. Er zijn
christenen en moslims bij die altijd wel wat te melden
hebben, maar anderen geloven niks en ook zij zijn
welkom. We hebben geleerd de juiste vragen te stellen.
Een hele mooie is wat iemands droom is, maar sommigen
hebben geen illusie meer. Bijvoorbeeld een jonge man die
meer dan de helft van zijn leven verslaafd is; afkicken lukt
steeds maar niet en hij heeft het opgegeven. Dan gaat de
droom over zijn kind… Een ander maakte 'promotie' naar
begeleid wonen, maar valt nog wel eens terug. We bellen
tevoren naar de instellingen wie meegaat, maar vaak staat
de pet een half uur later anders en kom ik voor niets … het
hoort er allemaal bij.
Toen ik eraan begon verwachtte ik agressie, maar die
is er vrijwel niet. Het is verrassend hoe vriendelijk en
dankbaar ze zijn. Ze hebben alleen nogal pech gehad.
Maar een luisterend oor, acceptatie en gezelligheid maken
het verschil. Het Leger gelooft in motivatie, zelf willen
veranderen. En ze zijn oprecht verbaasd dat ik niet betaald
word.
Gerard Raven is voorzitter van de algemene kerkenraad.
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Lucht
Ik weet niet waarom wolken altijd drijven:
van nergens, via regen, ergens heen en terug;
Magritte heeft geprobeerd hen bij te blijven
Maar zelfs voor zijn penseel gaan ze te vlug.
Ze lopen leeg of lossen op in zonnestralen,
of kleuren rood van schaamte, ’s avonds laat;
en niemand die het lukt er eentje op te halen
om eens te vragen hoe het ermee gaat.
Statig en stil drijven zij verder,
enorme watten in een zee van blauw
of duizend kleine schapen zonder herder:
in al die wolken zoek ik steeds weer jou.
Joop

