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Vrede? Waar dan?

Over een paar weken is het de Vredesweek... maar serieus? Vrede? In deze 

wereld?

In ons eigen land zie ik schrijnende beelden van honderden mensen die 

buiten moeten slapen omdat er geen plek voor ze is, omdat iedereen met z’n 

eigen politieke spelletjes bezig is. 

In ons eigen land hoor ik van armoede door inflatie en hoge energieprijzen. 

In ons eigen land lees ik over mensen die deze zomer het recht op demon-

streren misbruikten en gevaarlijke situaties op snelwegen creëerden  (los 

van het feit of ze nou wel of niet gelijk hebben).  

In onze eigen kerken in Amersfoort merk ik onrust over de toekomst, een 

naar binnen gekeerde houding en afnemende inzet en betrokkenheid. En 

met vertrekkende (zie ook p. 6) en zieke dominees wordt het steeds span-

nender hoe we onze gemeenschap vormgeven.

We hoeven helemaal niet de grens over om onvrede te zien. 

Maar ook daarbuiten lijkt de wereld in brand te staan. Ik lees dat een derde 

van Pakistan onder water staat.... Alsof heel Zeeland, Zuid- en Noord Hol-

land er ‘even’ niet meer zijn. 

Er woedt nog steeds oorlog op veel plekken, er is honger, er is zo veel on-

rechtvaardigheid. Het is hemeltergend. 

Vrede in deze wereld? Ik zie het nog niet gebeuren.

Daar staat tegenover dat Jezus ons vrede belooft, een vrede die de wereld 

ons niet kan geven. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Die ons tot 

rust laat komen, midden in het oog van de storm.

Jezus zegt het zelf in Johannes 14: ,,Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik 

jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de 

moed niet.”

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Deze week sprak ik Jennie Harmelink (zie ook p. 35) over het diaconaat en 

hoe ontzettend veel ze doet met de diakenen in Amersfoort om armoede, 

zorg en omzien naar de ander concreet te maken. Ik las ook het boek van 

ds. Arjen Plaisier over liturgie (zie p. 31) en hoe het een verbindende schakel 

is tussen God en mensen. In beide is vrede te vinden, een vrede die alle 

verstand te boven gaat. 

Hoe het verder moet met deze wereld, ik weet het niet. Maar ik zie uit naar 

het moment dat de vrede van God in de harten van alle mensen komt. 

Tot die tijd wens ik je toe dat je deze vrede ervaart in je eigen hart en leven 

en kerk. 

Martien Hoekzema

De afbeelding op de voorkant is een voorstelling van Jona, passend bij het leerhuis 

‘Jona’, georganiseerd door de Fonteinkerk (zie p. 24)

De foto op de achterkant is genomen door Nynke Geertsma, ze won hiermee de 

publieksprijs van de Keiheilig-fotowedstrijd. Zie ook p. 10

 

Veerkracht
Ik was behoorlijk ingedrukt in de corona-periode, maar ik kan 

nu met trots vertellen dat ik (veer)kracht heb gevonden om weer 

terug te komen.

Ik dacht altijd dat veerkracht de kracht was die je nodig hebt 

om vooruit te gaan en te groeien. Maar ik ontdekte de officële 

definitie: ”Veerkracht is het vermogen om na te zijn uitgerekt of 

ingedrukt, weer de oorspronkelijke vorm of positie aan te nemen.” 

Ik zat er dus een beetje naast. Het gaat bij veerkracht niet om 

constant vooruit gaan, maar om terug te kunnen veren nadat je 

bent ingedrukt. Dit maakt het een nog mooier woord voor mij. 

Prestatiedruk
De maatschappij, de mensen in onze directe omgeving en wijzelf 

leggen een tamelijk hoge druk op het belang van vooruit gaan. Bij mij 

ziet dat eruit als een verwachting voor hogere cijfers en dat je geen 

fouten maakt. Het is ontzettend lastig om continu aan de opgelegde 

prestatiedruk te voldoen en ik word er zelf toch zo moe van. 

Vooral de laatste jaren van mijn middelbare school heb ik het 

meest last gehad van prestatiedruk. Als ik een 6,5 haalde voelde 

dat als een zware onvoldoende, tijdens de vakanties was ik bezig 

met leren voor de toetsweek die daar meteen op volgde en ik werd 

afgerekend op mijn slechtste vak en niet geprezen om mijn beste. 

Ik werd behoorlijk in elkaar gedeukt. Inmiddels, drie jaar na mijn 

eindexamen, heb ik iets belangrijks geleerd: Ik hoef niet altijd aan 

de druk toe te geven en ik hoef ook niet continu te blijven groeien.

Ingedrukt
Het kan namelijk ook niet, alsmaar blijven groeien. Er zullen 

factoren op je pad komen waar je geen invloed op hebt en soms 

word je nu eenmaal ‘ingedrukt’. 

Corona is nog zo’n voorbeeld waardoor ik behoorlijk werd 

ingedeukt. Ik beschouw mijzelf als een extravert, maar met de 

lockdown werd mijn sociale leven van me weggenomen waardoor 

ik me een eenzame en opgesloten extrovert voelde. Daarnaast 

kwamen er teleurstellingen: plannen die ik maakte konden 

telkens niet door gaan en ik durfde geen hoop meer te hebben. 

Hoop, moed en liefde
Toch ik heb (veer)kracht gevonden om weer terug te komen. Ik heb 

weer hoop gevonden, kreeg moed (niet opgeven is ongelooflijk 

dapper) en door veel liefde. Soms had ik die bemoedigende 

knuffel van mijn moeder écht even nodig. 

Maar wij mensen zijn geen springveren, dus ik ben niet 

teruggesprongen naar mijn oude positie, maar naar een nieuwe 

vorm waarin ik me prettig voel. Ik heb vaker voor mijzelf gekozen 

en geleerd dat dat helemaal niet egoïstisch is, maar juist 

zorgzaam.

Elise Folmer is betrokken bij de Johanneskerk

Kijk op
 de wereld
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'Mensen 
samenbrengen in 
plaats van tegen 
elkaar opzetten'

Elly Boon over het ontstaan en de ontwikkeling van de vedesor-

ganisatie Pax (Christi): ,,In 1945 werd Pax Christi opgericht door 

de Franse ex-gevangene van de Nazi’s bisschop Pierre-Marie 

Theos en de Franse lerares Marthe Dortel-Claudoten. Ze willen 

verzoening in plaats van vergelding, mensen samenbrengen 

in plaats van tegen elkaar opzetten. De beweging groeit snel. 

In 1949 komen 25.000 jongeren uit 34 landen naar Lourdes, 

ook veel Duitsers. Mensen die tot voor kort vijanden waren, 

zoeken een manier om te kunnen omgaan met het verleden. 

De beweging was actief in alle spannende periodes van Europa 

sinds 1945; de wapenwedloop, de strijd tegen de kernwapens. 

Daarnaast is het oecumenische Interkerkelijk Vredesberaad ook 

actief (wie kent niet Mient Jan Faber?). De twee vredesbewegin-

gen gaan steeds meer samenwerken, zij wordt wij. Ze richten 

ons op het Europa achter het IJzeren Gordijn om te zorgen dat de 

moeilijke politieke verhoudingen soepeler worden. Dat de Muur 

eindelijk valt en hoe daarna samen wordt gewerkt is voor een 

deel aan dat werk te danken. In 2006 gaan Pax Christi en het IKV 

formeel samen in één vredesorganisatie en in 2014 verandert de 

naam in PAX. En actief zijn voor vrede blijft nodig."

Vrede niet vanzelfsprekend
Elly Boon vervolgt: ,,Van Jemen en Palestina tot Zuid–Soedan en 

inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne heerst oorlog 

en geweld. Gewapende conflicten veroorzaken dat miljoenen 

gewone burgers op de vlucht slaan. Het maakt de ongelijkheid 

alleen maar groter en werkt ook de klimaatcrisis in de hand. 

De oorlog in de Oekraïne laat ons eens te meer beseffen dat 

vrede geen vanzelfsprekendheid meer is, maar een gezamenlijk 

project waar we als generaties iedere dag aan zouden moeten 

werken."

Ambassade van Vrede
,,In 2013 is in Amersfoort in navolging van andere steden in Ne-

derland onder de vlag van PAX de Ambassade van Vrede opge-

richt, als platform voor dialoog. Initiatiefnemers kwamen vanuit 

verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappe-

lijke groeperingen (De Bron, de Sint Franciscus Xaveriuskerk, de 

Bahá’i-gemeenschap, het Apostolisch Genootschap, de Heilige 

Geestkerk en Amnesty International). Helma Maas en ik waren 

vanuit de Bron actief in dit initiatief. De Ambassade van Vrede 

heeft haar focus gericht op de nationale Vredesweek die elk jaar 

wordt gehouden, in de derde week van september. 

In de hele stad Amersfoort worden activiteiten gehouden pas-

send in het jaarthema. Dit jaar is het thema 'Generatie Vrede'. 

We leven met elkaar in verschillende generaties; Voor de kinde-

ren is het thema: Jij hoort er ook bij.

Wij kennen inmiddels zeven generaties die met elkaar in de 

samenleving ieder hun eigen beleving van vrede kennen: de 

Stille generatie (geboren voor of tijden de Tweede Wereldoorlog, 

de Babyboomers (1945-1955), de Verloren generatie (1955-1970), 

door: Mariette Christophe

Vredesweek in september met als 

thema Generatie Vrede

Al meer dan vijftig jaar wordt er jaarlijks een Vredesweek gehouden. Dit 

jaar in de week van 17 tot en met 25 september. Het thema is 'Generatie 

Vrede'. Ook in Amersfoort vinden diverse activiteiten plaats. Mariëtte 

Christophe ging in gesprek met Elly Boon, één van de initiatiefnemers 

voor de Ambassade van Vrede Amersfoort.

Generatie X (1970-1985), generatie Nix, patatgeneratie, Genera-

tie Y (1986-2000), ofwel Millennials, Generatie Z (2001-2015) en 

Generatie Alpha (2016-2030).

Het thema Generatie Vrede verenigt burgers die samen in actie 

willen komen voor het behoud van de vrede, over (onze eigen) 

grenzen heen, dwars door verschillen in huidskleur, gender, 

afkomst en status. Van de vorige generatie die zich nog herin-

nert hoe mensen ooit de straat op gingen tegen de komst van 

kernwapens in ons land, tot de huidige generatie die zich steeds 

meer zorgen maakt over hun eigen toekomst. De Vredesbewe-

ging anno 2022 wil daarom jong en oud verbinden in een geza-

menlijke missie om naar een vreedzame wereld te streven.

We informeren kerken, levensbeschouwelijke groeperingen, 

buurthuizen etc. met informatie en flyers maar we merken ook 

dat er weinig respons uit de kerken komt. Dat is jammer want 

het is belangrijk dat ook kerkmensen een vredesdialoog willen 

aangaan met mensen uit andere gemeenschappen. En dat 

jongeren hier ook bij betrokken worden. We proberen in ons 

programma ook de activiteiten van de diverse groeperingen op 

te nemen zodat we een volledig overzicht hebben. Daarom doe 

ik ook graag een oproep aan alle kerkgemeentes in Amersfoort 

om mee te doen en zelf activiteiten voor de vredesweek te initië-

ren en aan ons door te geven.

Ik hoop van harte, met de Ambassade van Vrede, dat door dit 

verhaal in Drieluik gemeenteleden uit alle kerken in beweging 

komen, de dialoog willen aangaan en de activiteiten bezoeken. 

Ook de jeugdgroepen van de kerk worden van harte uitgeno-

digd!"

Activiteiten

De Vredesweek start dit jaar op zaterdag 17 september 
in de St. Franciscus Xaveriuskerk van 16.00 tot 17.00 uur. 
Na een toespraak van een lid van het gemeentebestuur 
is er een tentoonstelling van vredestekeningen en ge-
dichten gemaakt door kinderen van basisscholen en een 
Vredesmarkt van o.a Amnesty International en 
PAX/Ambassade van Vrede.

Op maandag 19 september 19.30 uur is er de Kroonbede 

in de Heilige Kruiskerk voorafgaand aan de Troonrede 

op dinsdag. Dit wordt georganiseerd door de Raad van 

Kerken Amersfoort.

Woensdag 21 september 20.00-22.00 uur: Dialoogavond 

in de Mevlanamoskee, Van Galenstraat 37 B, met als 

thema: Met de moed van de Hoop. Spreker Jan Durk 

Tuinier van Vredeseducatie.

Donderdag 22 september is er een stadsrondleiding 

'Route der Verzoening' met als thema Keti-Koti (slavernij-

verleden). Op deze route worden panden in Amersfoort 

bezocht die ook een rol speelden in het slavernijverleden. 

Opgave via; 033-4721882 of via hemels94@outlook.com

Op vrijdag 23 september is er van 20.00-21.30 uur een 

Keti-Koti lezing met een PowerPoint-presentatie in het 

Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39.

Zaterdag 24 september is er op wijnboerderij Nieuw-

land, Zeldertsedreef 2, van 11.00 tot 21.00 uur een dag vol 

activiteiten, creatieve workshops met het thema: Vrede, 

Vriendschap en Verbinding. Deze dag wordt georgani-

seerd door de Bahá’i gemeenschap.

Zaterdag 24 september van 16.00-17.00 uur is er een 

oecumenische slotviering in de Lutherse kerk, de Zwaan 

met het thema 'Samen het gevoel van onmacht in deze 

onzekere tijden omzetten in hoop'.

Op de site van PAX.nl en Zindex033.nl zijn alle activiteiten 

te zien die georganiseerd zijn. 
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door: Irene Stok, foto: Irene Stok

Over boeken die je doen denken

Waardige woede

Voor veel mensen was dit jaar de schok groot dat er opnieuw oorlog 

in onze buurt ontstond en nog steeds woedt… Een forse doorbreking 

van de gedachte dat weldenkende mensen niet meer zouden kiezen 

voor vernietiging van elkaar en dat wapenwedlopen in Europa niet 

meer nodig zouden zijn.

Een breuk in ons mens- en wereldbeeld vond met de inval in 

Oekraïne plaats. Menig kerkdienst schonk hier aandacht aan 

en probeerde ons geschokte vertrouwen in bidden en zingen te 

verwoorden.

Maar nu het voortduurt, die oorlog, en we ons mee laten nemen in 

een ongekende bewapeningswedloop, waar moeten we dan zoeken 

naar wegen die ons denken over dit alles van dienst zijn…

‘De waarde van woede’ is misschien zo’n boek dat kan helpen om te 

reflecteren op onze tijd. En de schrijver is een multitalent, theoloog, 

filosoof, andragoog, en iemand die de kunst verstaat om moeilijke 

materie begrijpelijk uit te leggen, ideaal voor een avond van vorming 

en toerusting.

Hij neemt je in zijn boek mee de hele geschiedenis door: hoe 

woede eerst iets was dat alleen het recht van de heersers was en 

wat anderen moesten slikken. Hij laat fraai en met grote liefde voor 

jodendom en protestantisme zien hoe de kijk op de woede van 

heersers kon veranderen doordat in beide stromingen krachten 

waren die woede van machthebbers konden ondermijnen en er zo 

een proces op gang kon komen om de zinvolle emotie die aan woede 

kleeft, op een zodanige manier aan beschavingsregels te binden dat 

er van de woede veranderkracht uit kon gaan.

Met dit boek in de hand kun je na denken over de woede van Poetin 

en zien dat het waarschijnlijk geen woede is, maar een verijsde 

gekrenkte vorm ervan, die geen enkele communicatie toelaat. 

Woede in het concept van de Koning kent een vorm van vreedzaam 

vechten omdat de woede gezien en beantwoord mag/moet worden.

Hoe zit het met de woede van de boeren? Of van de milieu 

organisaties, van toeslagen gedupeerden, van asielzoekers. De 

schrijver hanteert een standaard waaraan communicatieve woede 

zou moeten voldoen: bescheidenheid, bedachtzaamheid en 

zorgzaamheid.

Zou onze lieve Heer, die gelukkig (anders staat er niets op het spel!) 

ook woede kent, aan dat rijtje voldoen? 

Woede is een heftige emotie die er 

om vraagt om ontvangen te worden, 

maar ook de vraag met zich mee 

brengt wat je in huis moet hebben om 

woede zinvol te kunnen ontvangen.

Het boek is een boeiende zoektocht 

de eeuwen door en schenkt 

een mogelijkheid deze tijd te 

doorgronden.

De waarde van woede

Nico Koning

Damon 2021
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Samenwerken is 
winst
Ds. Marieke den Braber over haar werk 

in Amersfoort

De Hoeksteen in Schothorst
Het kerkgebouw van de Hoeksteen heeft een forse verbouwing 

ondergaan. Er is nu een huiskamer in de kerk. ,,Daar wordt driftig 

gebruik van gemaakt”, vertelt Marieke. ,,Er is op vrijdagmorgen 

open kerk, een inloop, en daarin werken we samen met leden 

van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gere-

formeerde Kerk. Deze mensen wonen in de wijk.” De gemeente 

had  bij Mariekes start het verlangen om meer gemeente-in-de-

wijk zijn. ,,Dat is niet gelukt. 60% van onze leden woont niet in 

de wijk. En corona heeft ook niet geholpen”, legt Marieke uit.

De gemeente rond de Hoeksteen
Corona heeft, zoals in alle kerken, invloed gehad op het ge-

meenteleven. Marieke geeft aan dat daar negatieve en positieve 

kanten aan zitten: ,,Er zijn mensen niet teruggekeerd. Maar nu 

hebben we een mooie installatie in de kerk waarmee we de dien-

sten kunnen uitzenden. Dat is winst. Mensen die niet kunnen 

komen, kunnen nu wel kijken. Door die uitzendingen zijn som-

mige gemeenteleden nu meer betrokken. Er is een app-groep 

ontstaan voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarin 

wordt informatie gedeeld over de kinderactiviteiten. 

 In september 2016 werd Marieke den Braber predikant van de Hoeksteen. 

Ze was net getrouwd, in Barneveld gaan wonen en zocht een gemeente in 

de buurt. Dat werd Amersfoort. Op 21 augustus nam ze afscheid. Ze gaat 

werken in Barneveld. In de afgelopen zes jaar is er veel gebeurd; zij en 

haar man Simon mochten ouders worden van Arnout en Esther. Ook in de 

gemeente is veel veranderd.

Dit geeft meer betrokkenheid en verbinding tussen de ouders.”

De Hoeksteen is een pluriforme gemeente met veel ruimte voor 

diversiteit. Toen Marieke begon in de Hoeksteen was er de wens 

om de liturgie te vernieuwen. ,,Er bleken diverse wensen te zijn. 

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat is een kenmerk van de Hoek-

steen. Om dat bij elkaar te krijgen is het belangrijk om ruimte 

aan elkaar te geven.” 

“Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat is 

een kenmerk van de Hoeksteen.”

Samenwerking met andere kerken
Marieke is lovend over de samenwerking met de collega’s binnen 

de PGA: ,,Dit is uniek. Alle geloofsrichtingen binnen de PKN 

werken onder één dak samen en dat werkt goed. De diaconaal 

werker en de stadspredikant zijn van ons. Er is geen richtingen-

strijd.”

Samenwerken deed Marieke ook in de kwartetsamenwer-

king met de Bron, de Fonteinkerk en de Emmaüskerk. ,,In de 

Emmaüskerk hebben we met vier predikanten een vacature 

opgevuld. Ik had de rol van de ‘captain’. Ik dacht vooral mee op 

strategisch gebied. De samenwerking tussen de vier kerken was 

intensief; we konden kennis delen. Hierdoor ging het waarne-

men goed. Je kent elkaars gemeente."

Marieke ziet grote voordelen in samenwerken: ,,Samenwerken 

is winst. In de kerk hebben we de neiging om onze eigen broek 

op te houden tot het moment dat samenwerken noodzakelijk 

is. Dan is de spirit er vaak al uit. Er is vermoeidheid en wanhoop 

en er is al een stukje verlies geweest. Dat is geen goede basis 

voor samenwerken. Het is beter om eerder te starten. Dan kun je 

makkelijker keuzes maken. Als je te lang wacht is het dit of niets; 

en uiteindelijk is er veel minder mogelijk.”

Binnen de kwartetkerken is voor de jeugd, net op tijd, samen-

werking gezocht en gevonden en dat gaat goed. ,,Dat zou op 

andere terreinen ook mogelijk zijn”, vindt Marieke.

Mooiste herinnering
Op de vraag naar de mooiste herinnering aan haar werk in 

Amersfoort, antwoordt Marieke: ,,Pastoraat blijft iets moois om 

te doen. Ik houd van gesprekken met jongeren. Ze stellen eer-

lijke vragen. Daar leer ik zelf van. Net als van de levenservaring 

van ouderen. De huwelijks-en doopdiensten die ik mocht leiden 

en de twee belijdenistrajecten waren bijzonder.”

De toekomst 
Op 28 augustus is Marieke in de Protestantse Gemeente van 

Barneveld door haar vader bevestigd. Het wordt haar vierde 

gemeente. Ze begint voor 50%, in januari 2023 wordt dat 70% en 

dat kan meer worden. Ze gaat werken in een team met drie col-

lega’s. Daar kan ze haar ervaring van de kwartetkerken zeker bij 

gebruiken. Zelf ziet ze een verschil: ,,In Amersfoort werk ik in de 

gemeente van de Hoesteen en er is samenwerking met andere 

kerken. In Barneveld ga ik binnen de gemeente samenwerken 

met collega’s. Met hen en de gemeente ga ik het pastoraat 

opnieuw vormgeven. De 50-minners en communicatie worden 

specifieke taken voor mij.”

Heeft Marieke een wens voor de gemeente die ze achterlaat? 

,,Dat ze een weg vindt en kansen ziet om de mooie plek in de 

wijk vast te houden. En dat ze kansen voor samenwerken benut 

in wijk en de stad.”
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Een veilige plek - 
Ook online

door: Martien Hoekzema

Nieuw systeem 
Aan het begin van 2021 is de werkgroep ‘M365’ vanuit de PGA 

begonnen met het invoeren van een nieuw systeem voor alle 

wijkgemeentes om online samen te werken. 

Iedere wijkgemeente wordt getraind in het gebruik van One-

Drive, Outlook en het gebruik van Microsoft Office 365. Een 

platform waarmee je online kunt samenwerken. Denk aan het 

delen van documenten, gegevens, mails en andere zaken die we 

goed willen beveiligen. 

Veiligheid voorop
De belangrijkste reden voor het starten van dit project is dat we 

als kerk in Amersfoort veiligheid willen bieden voor ieder lid en 

betrokkene.  De kerk weet veel over ons. Bijzondere persoonsge-

gevens, zoals geboortedata, huwelijkse staat, etc.. Die moeten 

we goed beveiligen. En de wereld is nu eenmaal niet meer zoals 

twintig over dertig jaar geleden. 

Er zitten veiligheidsrisico’s aan het bewaren van de gegevens. 

Doe je dit online dan wil je dat daar beveiliging op zit. Marcel, 

in het dagelijks leven expert op het gebied van wetgeving op 

het gebied van veiligheid (AVG): ,,De gegevens die bij de kerk 

bekend zijn, zijn interessant voor hackers. Daarmee kunnen ze 

een profiel opbouwen van bepaalde personen. Alle bronnen bij 

elkaar kunnen ze gebruiken om iemand te verleiden tot phishing 

of een persoonlijke hack. Dus we hebben de verantwoordelijk-

heid om goed met die gegevens om te gaan."

Daarnaast gebeurt het nu nog wel dat persoonlijke gegevens 

ook gedeeld worden via de mail, die dan niet alleen de ouderling 

leest maar ook zijn of haar partner of andere gezinsleden. Dat 

kan echt niet meer in deze tijd. Dus krijgt iedere ouderling een 

eigen account, zodat we ook over kerkenraadszaken veilig kun-

nen communiceren. 

Groot project
En dat is niet niks. Tien wijkgemeentes, tien wijkraden, de 

Algemene Kerkenraad, de colleges en de verschillende mensen 

die betrokken zijn bij de PGA, iedereen moet er uiteindelijk mee 

gaan werken. Hans van der Ploeg is vanuit de PGA betrokken: 

,,Ik kreeg bij de implementatie gelukkig al heel snel hulp van 

een aantal zeer enthousiaste en deskundige mannen. Willem 

Bannink en Rik Smith waren betrokken bij de start in de Bron en 

gelijk enthousiast om ook in andere gemeentes te helpen."

En dat is niet niks. Want niet iedereen heeft de vaardigheden om 

online te werken, het gaat om heel veel vrijwilligers en iedereen 

werkt met eigen apparaten. 

Maar vol geduld, humor en met een aanstekelijk enthousiasme 

geven Willem en Rik trainingen. Zodat iedereen in kan loggen, 

zijn of haar (nieuwe) mail kan lezen en zelfs in één document 

kunnen samenwerken. 

Willem: ,,We zijn er nog lang niet, want er zijn zoveel mensen 

en verschillen en het gaat niet altijd even snel, maar het kan 

wel. In de Bron werken we nu bijna een jaar online samen en het 

gaat steeds beter. Het geeft ook goede mogelijkheden om over 

wijkgemeentes heen samen te werken. De komende jaren zullen 

we merken hoe we het beste kunnen samenwerken."

Over een nieuw systeem voor alle wijk-

gemeentes PGA om online samen te werken

“Moeten we nou echt dat artikel plaatsen over M365? Dat is toch niet iets 

verhevens, dat gaat over computers en Microsoft en systemen. Wat heeft het 
nou met geloven en Amersfoort te maken?”, vroeg een redactielid tijdens de 

vergadering voor het opzetten van deze Drieluik. 

Maar we doen het toch, omdat het project van het invoeren van M365 

belangrijk is. Belangrijk voor de veiligheid van al onze (zeer) persoonlijke 

gegevens Het is belangrijk dat alle kerkleden weten dat  er goed met je 

gegevens wordt omgegaan. Bovendien is het een groot project en zijn er heel 

veel mensen van alle wijken bij betrokken.  Uniek eigenlijk.

De diaconale 
buitenschil

De Fonteinkerk is een actieve wijkgemeente. Zo blijkt 

wanneer ik twee diakenen van deze kerk, Tim Prinzen en 

Karine Godthelp, spreek. Activiteiten worden lang niet altijd 

door henzelf uitgevoerd. Dat doet de ‘diaconale buitenschil’, 

zoals zij dat noemen. Die schil lijkt uit te blinken in het 

organiseren van ontmoeting. 

Kerkgangers en omwonenden worden regelmatig en 

op vaste tijden uitgenodigd. Zo is er zes keer per jaar 

het programma Muziek en Ontmoeting, zondags na de 

kerkdienst. Na afloop staat er een gratis lunch klaar. Ook 

een maaltijd rond Nieuwjaarsdag voor 70-plussers is 

traditie. Met een vast menu: stamppot. Tot er corona kwam. 

Maar toen bleek de buitenschil ook creatief vaardig. Ze 

lanceerde een nieuw initiatief: ‘Soep op de Stoep’. Waarbij 

aan de liefhebbers buiten een kom soep werd aangeboden. 

En de 70-plussers kregen de traditionele stamppot zelfs 

thuisbezorgd. Vergezeld van groeten en wensen die de 

deelnemers van tevoren hadden ingestuurd en op een A4 

waren verzameld.

Inmiddels is de tuin van de Fonteinkerk ook aangepast 

en van buitenmeubilair voorzien, zodat ontmoeting ook 

daar kan plaatsvinden. En de kerk is er weer een beetje 

multifunctioneler door geworden.

De 70-plussers zijn een belangrijke groep in de Fonteinkerk. 

Ongeveer een derde van de leden valt in deze categorie. Een 

nieuw initiatief voor deze groep was afgelopen juli een High 

Tea. In de nieuw ingerichte tuin (zie foto). En tieners hielpen 

bij de bediening.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak toonden de leden 

van de Fonteinkerk hun betrokkenheid, door spullen en 

geld te doneren. Bestemd voor vluchtelingen die werden 

opgevangen door de in Polen woonachtige schoonvader 

van diaken Karine. ,,Het hele huis stond binnen enkele uren 

vol met spullen.” Ook heeft de Poolse familie een stichting 

opgericht, voor de opvang van vluchtelingen in Polen. 

Hiervoor wordt nu onder andere in de Fonteinkerk geld 

ingezameld.

Maar in dit alles stellen Karine en Tim ,,Wij doen dit niet 

voor onszelf, maar omdat wij de Bijbelse roep hebben 

verstaan.”

Gert de Pijper is lid van de Joriskerk
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Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur onder de hoge gewelven in de stille 
kerk, tijd voor je eigen gedachten en gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig. 

Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966

stadsdomineeAmersfoort@gmail.com

Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67

ten name van Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk

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

Vreemde gasten
De Bijbel weet wat dat is: vreemdeling 

zijn en aangewezen op gastvrijheid en 

mededogen. Alle prachtige verhalen uit 

Genesis, over de aartsvaders Abraham, 

Isaak en Jakob en ook over Mozes staan 

vol van het besef vreemdeling te zijn 

zonder rechten. En steeds klinkt het 

verlangen naar een eigen stukje grond, 

een plek onder de zon waar je mag zijn 

en waar je mag leven. Dat is een zegen. 

Zo zegt Isaak tegen zoon Jakob: ,,Moge 

God jou en je nakomelingen de zegen 

van Abraham geven, zodat je het land 

waar je nu nog als vreemdeling woont in 

bezit krijgt.”

En als er dan een eigen land is, zoals God 

beloofd had, dan mondt die ervaring van 

ontheemd zijn, nergens thuis, uit in een 

logisch gebod: ,,Vreemdelingen mag je 

niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe 

het voelt om vreemdeling te zijn, omdat 

jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in 

Egypte.” (Exodus 22 en 23). God gaf aan 

Israël tien geboden om een samenleving 

op te bouwen. En daar hoort bij hoe je 

omgaat met ‘anderen’, mensen die niet 

van jouw volk zijn, vreemdelingen. Maar 

wel mensen zoals jij. 

En ook Jezus trekt de scheidslijn tussen 

goed en slecht leven bij medemense-

lijkheid en prijst deze mensen:,,Ik had 

honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had 

dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik 

was een vreemdeling en jullie namen 

Mij op” (Mattheus 25). 

O, mensen wat is er misgegaan met ons 

land, ons beleid, onze regering, onze 

eigen angst en kramp dat we vreemde-

lingen laten creperen in de bureaucratie 

van een aanmeldcentrum? Dat we wei-

geren naobers te worden van wie we nog 

niet kennen? En waar ik misschien nog 

wel het meeste van schrok: de duizen-

den haatreacties op een NOS nieuwsbe-

richt dat er maar drie wc’s beschikbaar 

waren voor 700 mensen en dat die dus 

zo smerig waren dat er gevaar voor 

ieders gezondheid ontstond. ‘Is er iets 

mis met hun handen, kunnen ze niet 

zelf schoonmaken?’ ‘Vuile varkens zijn 

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.

Amersfoortse Zwaan: Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort,

amersfoortsezwaan@gmail.com

Koster en kerkverhuur: Melina Böhne, 06 20088265

amersfoortsezwaanverhuur@gmail.com

NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse ZwaanAmersfoortse Zwaan

Muziek
De serie Muziek na de Markt heeft deze 

herfst weer prachtige concerten. Elke der-

de zaterdag van de maand loopt u binnen 

om 16 uur om heerlijk te luisteren. Toe-

gang gratis, u bepaalt zelf wat u wilt/kunt 

geven in de collecte bij de uitgang. Op 17 

september opent Cees-Willem van Vliet 

de serie, samen met althoboist Theo Hans 

Kuijvenhoven brengen zij het programma 

‘Nieuwe oogst’. Op 15 oktober speelt het 

ensemble Carminis Consort o.l.v. Tjalling 

Roosjen en op 19 november zingt Vocaal 

Ensemble Voxtet o.l.v. Lydia Liefting. 

Ook veel muziek uiteraard op 8 oktober 

tijdens de Bachdag Amersfoort. De hele 

dag klinkt Bach, ook in de Lutherse kerk. 

Zie voor het hele programma www.bach-

dagamersfoort.nl. 

 10 uur Italiaanse cantate door Marjon 

Strijk (zang) en Henk Veldman (orgel)

11 uur Jaap Zwart (blokfluit) en Heiko ter 

Schegget (orgel)

13 uur Vertelconcert "Het verdriet van 

Anna Magdalena" door Wim Faas, Agnes 

van Laar en Cees-Willem van Vliet

14 uur Trio door Eric Fennis, Vaughan 

Schlepp en Maaike Roelofs

16 uur Lezing "Over smaak viel te twisten, 

maar niet met Bach", door Lydia Vroegin-

deweij

Vieringen
Op zaterdag 24 september is er om 16 uur 

de afsluitende viering van de vredesweek, 

m.m.v. de Ambassade van de Vrede. We 

lezen het eerste verhaal over geweld in de 

bijbel: Kaïn en Abel en zingen ons hoop 

te binnen en danken voor alle mooie 

initiatieven van met elkaar samenleven 

als broeders en zusters.  Op 9 oktober is er 

de Regenboogviering (niet in de Lutherse 

kerk, die is te klein!) waarbij we speciaal 

alle LHBTQIA+ mensen uitnodigen, en 

degenen die met hen verbonden zijn. 

Op 22 oktober is er een viering op de 

gewone tijd van 16 uur en op 29 oktober 

om 19.30 uur een Allerheiligen concert-

viering, waar we namen noemen, lichtjes 

aansteken en luisteren naar troostende 

muziek. 

Kunst en gesprek
Het weekend van 1 en 2 oktober is er 

de moderne kunst biënnale ‘Vreemde 

Gasten’, op verschillende locaties in de 

binnenstad. De kerk weet van gastvrij-

heid, van ja, inderdaad soms ‘vreemde 

gasten’ ontvangen. En wat meer is: de 

kerk weet dat ze zelf een vreemde gast 

is. Dus natuurlijk doen we mee! Mooi dat 

we op deze manier de verbinding kunnen 

leggen met kunst en kerk in de stad. In 

de Lutherse kerk zullen Hetty de Vries, 

Merlijn van der Hoeven en Inez de Heer 

Kloots exposeren. Zaterdagmiddag om 

16 uur ben je welkom om aan te schuiven 

voor een Eye-openers-gesprek onder 

leiding van Diederiek van Loo, over een 

van de kunstwerken van Hetty de Vries. 

Zij zelf noemt deze kunstwerken ‘niet-

religieuze ikonen’, zoals hieronder de Put 

der wijsheid. Maar wat zijn dat eigenlijk: 

niet-religieuze ikonen? En wat zien wij 

erin? De kunstenaar luistert nieuwsgierig 

mee en zal 

wat vertel-

len over de 

achtergron-

den.

 

Icoon - 

Put der wijs-

heid 

Hetty de Vries

het’. En erger. Ik begrijp het niet. En ik 

schaam me diep.

Gelukkig heeft het gemeentebestuur 

van Amersfoort nu stappen gezet om 

mensen uit Ter Apel hier tijdelijk onder-

dak te bieden. Vreemde gasten zijn wel-

kom in de kerk en wie in gevaar is moet 

welkom zijn in ons land, uit liefde voor 

Christus die ons in ieder mens tegemoet 

komt. Laten we daar pal voor blijven 

staan, zodat God zich niet voor ons hoeft 

te schamen maar Hij in ons gelooft. 

,,Zij allen zijn in geloof gestorven; wat 

hun beloofd was hebben ze geen werke-

lijkheid zien worden, ze hebben slechts 

een glimp ervan begroet, en ze zeiden 

van zichzelf dat zij op aarde leefden als 

vreemdelingen en gasten. Ze keken reik-

halzend uit naar een beter vaderland: 

het hemelse. Daarom schaamt God zich 

er niet voor om hùn God genoemd te 

worden en heeft Hij voor hen een stad 

gereed gemaakt.” (Hebreeën 11)

Diederiek van Loo

 Regenboogviering
Op zondag 9 oktober zal ik voorgaan 

in een Regenboog-viering. Kijk op de 

website stadsdominee.nl voor meer info. 

De voorbereidingsgroep is druk bezig. 

We zijn blij dat, net als vorig jaar, het 

koor Fons o.l.v. Marnix Ruiter zal zingen. 

In deze dienst is iedereen welkom, maar 

in het bijzonder nodigen we alle men-

sen van de regenboog-gemeenschap 

LHBTQIA+ uit. Kom zoals je bent, in 

alle diversiteit! Gods liefde en trouw is 

veelkleurig als de regenboog. 
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Kerkdiensten
In de maand september zijn er twee dien-

sten waar ik zelf in voorga. In diensten die ik 

hieronder niet noem verwelkomen we gast-

predikanten. Hun namen kunt u vinden in 

het rooster van de diensten achterin Drieluik 

en op de website.

Op zondagmorgen 4 september vierden we 

het heilig avondmaal. We vervolgen in deze 

dienst de lezingen uit het Lucas evangelie 

volgens het gemeenschappelijk leesrooster. 

We lezen Lucas 14: 25-33. Jezus provoceert ons 

door vraagtekens te zetten bij wat ons het dier-

baarst is: onze familie. Als iemand tot mij komt 

en niet zijn vader, moeder, vrouw, kinderen 

broers, zussen, ja zelfs zijn eigen lijf en leven 

haat, kan hij geen leerling van mij wezen.

In memoriam - Joke van den Broek

Op 17 augustus overleed Johanna Hermina 

van den Broek - Van Ee op 84-jarige leef-

tijd. Ze werd geboren in Amersfoort, op 1 

april 1938. Het overlijden van haar moeder, 

toen ze nog maar veertien jaar oud was, 

had veel impact op Joke. 

Ze trouwde in 1963 met Harry van den 

Broek, die in 2012 overleed. Ze kregen 

samen drie dochters en een zoon. Ze heeft 

het leven na het overlijden van haar man 

dapper opgepakt, met steun van haar kin-

deren. Het geloof betekende veel voor Joke. 

Ze wist zich geborgen bij haar hemelse 

Vader. Ze heeft zich altijd thuis gevoeld in 

de Adventkerk en bleef de diensten trouw 

bezoeken, tot het echt niet meer kon. Op 

woensdag 24 augustus is ze begraven in 

Woudenberg.

Lancering nieuwe app 

en website tijdens 

gemeenteweekend

Tijdens het gemeenteweekend van 24 en 

25 september, wordt na een jaar hard werken 

de nieuwe app en de nieuwe website van de 

Adventkerk gelanceerd. Vanaf dat moment 

kunt u de Adventkerk-app downloaden op uw 

iOS- of Android-toestel. Tijdens het gemeen-

teweekend is er een korte presentatie, waarbij 

we u stap-voor-stap laten zien hoe u de app 

kunt installeren en gaan gebruiken.

Zondagmorgen 25 september staat in het 

teken van het beginnen van een nieuw sei-

zoen gemeentewerk. Het thema van het ge-

meenteweekend is Ontvangend leven. In de 

zondagmorgendienst lezen we Lucas 16:19-31 

en 1 Timotheüs 6:11- 19. Hoe ziet ontvangend 

leven eruit voor mensen die materieel rijk te 

noemen zijn?

Hendrik Mosterd

‘Alles ligt open, niets is afgesloten’
Gemeentelid ds. Peter Schormans trekt 

deze maand met een groep van vijftien 

ouderen naar een Limburgs klooster om 

na te denken over het thema ‘Oud worden, 

jong blijven’. Is het een onderwerp dat 

extra aandacht verdient? ,,De Bijbel is niet 

romantisch over ouderdom.”

Is ouderdom een belangrijk thema in deze tijd? 

,,Oud worden is geen thema van deze tijd, 

het is een thema van alle tijden. En dan 

met name de angst voor het proces en de 

verschijnselen van de ouderdom. Een reeks 

van verliezen is het genoemd: werk, relaties, 

gezondheid, vrienden, je partner. Godfried 

Bomans zei het zo: 'vroeger waren oude 

mensen, mensen die er bijna waren, tegen-

woordig zijn oude mensen, mensen die er 

bijna geweest zijn'. Waar het perspectief 

ontbreekt, wordt de ouderdom, als hij ge-

paard gaat met gebreken, een extra moei-

lijke periode. De zorg voor de toekomst 

wordt dan angst voor de toekomst.”

Is de Bijbel behulpzaam in het nadenken over 

ouderdom?

,,Wat mij betreft zeker. Hoewel we het in de 

Schrift over een heel andere samenleving 

hebben dan de onze, kun je wel zeggen 

dat de zorg voor de oudere een bijbels 

gegeven is, een gebod zelfs: Eer uw vader 

en uw moeder. De Schrift spreekt zeker niet 

romantisch over de ouderdom en benoemt 

ook het verval. Maar het staat, zeker in het 

Nieuwe Testament, in het licht van de toe-

komst. Als ouderen zitten we in de trein het 

dichtst bij de uitgang, maar hebben ook het 

mooiste uitzicht. We zijn er bijna!”

Zo ja, hebt u een voorbeeld? 
,,Nou ja, vele, maar laten we het houden 

bij 2 Korintiërs 5. De tent wordt een eeuwig 

huis. ‘Is dominee levensmoe?’, vragen de 

mensen dan. Niet bepaald, maar mijn leven 

is wel een onderweg-zijn en dan hoop je 

toch ook aan te komen en Hem te mogen 

zien. Dat is geen straf.”

Hoe kan de wijkgemeente om oudere mensen 

heen staan, zodat ze zich thuis blijven voelen in 

de kerk?

,,Ik begrijp je vraag, maar het klinkt me iets 

te sneu. Het thuis voelen in de kerk heeft 

wat mij betreft niet zoveel met leeftijd te 

maken. Als oudere ben je de regisseur van 

je eigen tijd. Behalve het vrijwilligerswerk, 

kunnen we ook de tijd nemen om er voor 

de jongeren te zijn en dan bedoel ik in het 

bijzonder er biddend voor hen te zijn. Dat 

zie ik eigenlijk als de belangrijkste opdracht. 

Dat kan juist ook als je niet meer actief kunt 

deelnemen. Ik denk dat de priesterlijke taak 

wezenlijk is om het hart van de gemeente 

voor Hem te laten kloppen. De stilte en het 

afstand nemen van het rumoer van elke 

dag helpen daarbij. Dat vraagt wel een 

gerichtheid op Hem. We weten hoeveel 

de maatschappij van jongeren vraagt en 

dat er een groot gebrek aan stilte is – aan 

aanwezigheid. De ouderdom biedt de kans 

om er voor hen op een bijzondere manier te 

zijn. Met hen bedoel ik dan de mensen met 

wie we in hart en geest verbonden zijn en die 

nu of in het verleden deel uitmaken of maakten 

van ons leven. Ik vind het zinvol om er biddend 

te zijn voor de mensen uit mijn studententijd, 

mijn collega’s van school, de gemeenten die ik 

gediend heb. Zo bezien is er weinig verleden, 

maar veel heden. Het is niet geweest, maar 

het is er nog, in Hem, voor Zijn aangezicht, het 

is niet weg. In Hem is het enkel heden. Daar 

komt bij, als je op oudere leeftijd beseft wat je 

allemaal niet goed gedaan hebt, biedt dat je de 

mogelijkheid om het biddend te herstellen, om 

vergeving te vragen – waar nodig ook aan de 

ander – en te vertrouwen op Zijn creativiteit, die 

van een distel een mirt kan maken en van een 

doornstruik een cypres. Kortom: alles ligt open, 

er is niets afgesloten. Zo bezien is de ouderdom 

een zegen!” 
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Vieren
Zondag 18 september, 

15e na Pinksteren

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Evangelielezing Lucas 16,1-17 Voorganger 

ds. Diederiek van Loo

Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Zondag 25 september, 

16e na Pinksteren

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Tafel

Evangelielezing Lucas 16,19-31

Voor de kinderen is er om 10.30 uur ouder-

kind viering in de kapel.

Zondag 2 oktober, 

17e na Pinksteren

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Evangelielezing Lucas 17,1-10

Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Zondag 9 oktober, 

18e na Pinksteren

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Evangelielezing Lucas 17,11-19 Voorganger 

Prof.Dr. Henk de Roest

Voor de kinderen is er om 10.30 uur kinder 

viering in de kapel.

Zondag 16 oktober, 

19e na Pinksteren

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: 2 Koningen 2,19-25 en 

Lucas 18,1-8 Voor de kinderen is er kinderne-

vendienst.

Na de dienst van 10.30 uur is er een informatie- 

en kennismakingbijeenkomst voor nieuwe leden 

van de Bergkerk en voor hen die zich oriënteren 

en op zoek zijn naar een verbinding met een 

kerkelijke gemeente. 

Avondgebed
Om even voor half acht luidt de klok voor 

het wekelijkse woensdagavond gebed in 

de kapel. 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. U bent hartelijk welkom 

om het doorgaande gebed in de kapel mee 

te bidden.

“Weten met het hart” door 
Het Twents Liturgiekoor
Op zaterdag 17 september komt Het Twents 

Liturgiekoor naar de Bergkerk met liederen 

en muziek rondom het thema ‘Weten met 

het hart’. Aanvang 17.00 uur, meer informa-

tie zie de Nieuwsbrief op de website van de 

Bergkerk www.bergkerk.nl

Muziek op de Berg
Zondag 25 september 2022, 16.00 uur | 
Franck – Messe Solenelle op.12
Dit jaar is het 200e geboortejaar van César 

Franck, een van de grote componisten van 

de 20e eeuw, een vernieuwer van het orgel-

repertoire. In dit concert klinkt de enige mis-

compositie die hij schreef. Het werk wordt 

uitgevoerd in de oorspronkelijke versie voor 

koor, solisten, orgel, harp, cello en contrabas. 

Met o.a. Kamerkoor Vocaliber o.l.v. Richard 

Vos. Toegang middels kaartverkoop online 

en aan de deur. 

Spel & Spul - zaterdag 1 oktober 
Spel en Spul vindt dit jaar plaats op 1 oktober 

van 9.30 – 15.00 uur. Alle Amersfoorters zijn 

welkom om spullen in te leveren en om de 

markt te bezoeken. De opbrengst wordt ver-

deeld onder kerkelijke en diaconale doelen. 
Nieuw dit jaar is de verkoop van vintage 

kleding. Inleverdata voor goederen (vintage 

kleding, boeken, muziek, speelgoed, kunst 

etc.): 28 en 29 september van 10.00 – 20.00 

uur, 30 september van 10.00 – 12.00 uur.

Dit jaar nemen wij niet in: elektra, meubilair, 

tassen, koffers, textiel en sportartikelen, pot-

ten en pannen, tuingereedschap. 

Voor meer informatie mail naar: 

spelenspul@gmail.com

Jan Bosman, Margot Stassen en

 Jolijne Viergever

Wandeltentoonstelling “Land-
schappen uit Den Treek en 
omgeving” door Cornelijne van 
Meeteren- Bos

van zondag 11 september t/m zondag 20 

november 2022 in de Bergkerk. Zondag na 

de dienst (11:45) of op afspraak: 033-4617917

Met gepaste trots presenteert de kunstcom-

missie deze tentoonstelling van Cornelijne, 

bekend lid van de Bergkerk.

Hoewel Cornelijne veel abstract werk maakt, 

heeft ze voor deze tentoonstelling voor een 

realistische schildertrant gekozen. De schil-

derijen zijn ontstaan in coronatijd, toen zij 

vaak wandelde op het landgoed Den Treek. 

Beleidsplan 2022-27
In de kerkenraadsvergadering van 15 juni 

is het beleidsplan Cirkels van Verbonden-

heid II definitief vastgesteld. U kunt de 

samenvatting lezen op onze website, onder 

de knop Downloads. Desgewenst kunt u de 

uitgebreide versie opvragen bij 

scribaat@bergkerk.nl. 

Impressie Seniorendag 
woensdag  1 juni 2022
Wat was het een feestelijke ontmoeting 

op de zonovergoten woensdag tussen 

Hemelvaart en Pinksteren. Voor het eerst 

sinds corona, zonder mondkapje, zonder 

anderhalve meter, onder het genot van een 

kopje thee of koffie met wat lekkers. Ook 

te ervaren dat we geliefden misten. Het 

besef dat we van de Eeuwige een lang leven 

hebben gekregen. Een leven vol vreugde, 

ook met lijden en verdriet. Maar dat we de 

tijd hebben gekregen om te oefenen met 

de vrucht van de Geest (uit Galaten 5): ‘De 

vrucht van de Geest is liefde, vreugde, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en 

ingetogenheid.’ 

Na de viering van Schrift en Tafel was er tijd 

voor de lunch. We hebben met elkaar ge-

sproken of de seniorendag op een dag door 

de week moest blijven of op een zondag te 

midden van de gemeente. Eenieder voelt 

zich uitermate verbonden met de gemeente, 

maar waardeert zeer de rust van deze dag. 

We hebben onze geliefde ouderen uitge-

zwaaid met een prachtige roos als teken 

van genegenheid. De Taakgroep Ouderen 

Bergkerk
kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917 

beheerders/verhuur: Annemarie van den Biezenbos/

Dik Sanders, beheerder@bergkerk.nl 

predikant: ds. J. van Baardwijk, tel. 06-83951074

(te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en 

18.00-18.30 uur), predikant@bergkerk.nl

pastoraal meldpunt: mw. I. van ‘t Eind, tel. 06-19945139 

(op werkdagen van 18.00-19.00 uur) 

scribaat: mw. M. Beuckens-Vries en mw. R. Leusink, 

scribaat@bergkerk.nl penningmeester: dhr. B. de Vries, 

penningmeester@bergkerk.nl, NL22 INGB 0000 5259 46

diakonie: NL77 INGB 0004 9582 44 internet: www.bergkerk.nl

Autodienst: dhr. W.A. Koop, autodienst@bergkerk.nl,

tel. 06 41123253

B
er

gk
er

k
Protestantse wijkgemeente

spreekt haar dank uit voor alle vrijwilligers 

die eraan hebben bijgedragen dat deze 

dag zo feestelijk kon verlopen.Namens de 

werkgroep, 

Maria Wynia

Informatiebijeenkomst nieuwe 
leden en belangstellenden. 
Zondag 16 oktober na de dienst van 10.30 

uur is er een informatie- en kennismaking-

bijeenkomst voor nieuwe leden van de 

Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en 

op zoek zijn naar een verbinding met een 

kerkelijke gemeente. Na een korte kennis-

making volgt er informatie over de Bergkerk 

en is er alle gelegenheid om vragen te stel-

len. Ook op andere zondagen kunt u voor en 

na de dienst terecht bij de Informatietafel 

in de hal van de kerk. Nieuwe leden van het 

afgelopen jaar die bij ons bekend zijn – door 

verhuizing en/of overschrijving - ontvangen 

een persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit 

lezen en zich in de categorie nieuwe leden/

belangstellenden herkennen, weet u van 

harte welkom. 

Symposium Wijsheid in de ouderdom? 
7 november Bergkerk in Amersfoort 10.00 - 16.00 uur

De spreekwoordelijke verbinding tussen wijs en grijs is achterhaald. Maar de 

verbinding tussen ouder worden en wijsheid kan ook opgevat worden als een 

nieuw appèl. 

Wijsheid als omvormingskunst: als zelfwording, als beamen van eindigheid 

en als het beoefenen van generativiteit. We denken na over een nieuwe ver-

binding tussen wijsheid en ouderdom. Hoe ziet de wijze grijze er uit? 

Vier sprekers krijgen het woord: 

•   Frits de Lange belicht wijsheid als existentiële zelfwording. 

•   Johan Goud gaat in op de wijsheid in de poëzie van Rutger Kopland. 

•   Willem Beekman spreekt als bioloog over ‘de natuur als inspiratie bij ouder 

worden’. 

•   Els van Wijngaarden doet verslag van haar zorgethisch onderzoek naar wijs-

heid in een hedendaags memento mori. 

Dit symposium is bedoeld zowel voor 

ouderen als voor zorgprofessionals, 

geestelijk verzorgers, huisartsen, 

predikanten en andere vertegenwoor-

digers van kerken en studenten. 

Aanmelden bij Sija van de Minkelis, 

e-mail: 

sjvdminkelis@kpnplanet.nl o.v.v. aan-

melding Symposium 7 november.

Kosten: € 60,- 

(incl. lunch en afsluitend hapje/

drankje). 

Info: www.bergkerk.nl

Sam Drukker

Cornelijne 

Wij gedenken
Dina Antonia Donner – Mulder, zaterdag 3 

juli 2022 is zij in de leeftijd van 99 jaar thuis 

overleden. De afscheidsbijeenkomst was 

maandag 11 juli in de aula van begrafplaats 

Rusthof. ‘Geslachten gaan, geslachten zullen 

komen. Wij zijn in Uw ontferming opgeno-

men.’ 

Henriëtte Françoise Margaretha (Jetske) de 

Roo van Alderwerelt – Baronesse van Tuyll 

van Serooskerken, dinsdag 5 juli 2022 is zij 

in de leeftijd van 96 jaar in verpleeghuis 

De Lichtenberg overleden. Na de uitvaart-

dienst in de Bergkerk op donderdag 14 juli is 

Jetske begraven op de familiebegraafplaats 

van Slot Zuylen in Oud-Zuilen. ‘Toen haar 

warme, grote, liefdevolle, sterke hart echt 

niet meer verder kon, vond onze allerliefste 

moeder en oma eindelijk rust’. Als gemeente 

van de Bergkerk gedenken wij in Jetske haar 

jarenlange zorgvuldige en pastorale zorg.

Ellen Wijk, donderdag 21 juli 2022 is zij in 

verpleeghuis Daelhoven in Soest overleden. 

De begrafenis was woensdag 27 juli op de 

begraafplaats aan de Veldweg te Soest.

Hendrik Nijen Twilhaar, vrijdag 5 augustus 

2022 is hij na een korte ziekenhuisopname 

in ziekenhuis Meander, in de leeftijd van 89 

jaar overleden. Vrijdag 12 augustus was de 

uitvaartdienst in de Bergkerk, waarna hij 

begraven is op de begraafplaats van Daler-

peel, naast zijn in 2014 overleden vrouw. 

’Dankbaar voor een actief en rijk leven. 

Teruggekeerd tot zijn Schepper.’

Dirk Visser, woensdag 17 augustus 2022 is hij 

in Woonzorgcentrum Mgr. Blom, waar hij de 

afgelopen anderhalf jaar werd verzorgd, in 

de leeftijd van 89 jaar overleden. Woensdag 

24 augustus was de dankdienst voor zijn 

leven in de Bergkerk, waarna hij is gecre-

meerd. ‘Zijn wens is in vervulling gegaan’. 

Moge zijn gedachtenis tot vrede strekken 

voor Joke en de (klein)kinderen. 

Onderweg
Onze tijd kenmerkt zich door het veelvul-

dig gebruik van het woord crisis. Er vormt 

zich inmiddels een lange lijst van crises, en 

dat doet iets met ons. Vechten, vluchten, 

verstijven … zijn de psychologische reactie 

mogelijkheden. Onze aandacht versmalt 

zich tot pogingen om crises te bezweren. 

Maar ga ik dat redden? Ik vind troost in 

woorden als een gebed.

Zoveel redenen zijn er 

goede God

telkens weer

om te verstommen, te zwijgen

wij hopen op helderheid

maar roeren zelf zo vaak in

troebel water

wij hopen uw stem te horen

maar maken zelf zoveel lawaai

en toch 

is er dat vreemde vermoeden

van uw stille stem

schenk ons adem om te zingen

tegen de nacht in

door het donker heen

Vriendelijke groet,

ds. J. van Baardwijk
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Kerkdienst bij een hek
Op 3 juli namen enkele leden van De Bron 

deel aan de 200e Wake bij Kamp Zeist waar 

uitgeprocedeerde vluchtelingen in detentie 

zitten. Een kerkdienst met ‘gewone’ liturgie: 

liederen, lezing, overdenking, gebed, zegen. 

Maar hoe anders klinkt het op die plek: ‘Als 

alles duister is …’, ‘Toen ik naar mijn naaste 

zocht, waar was jij?’, ‘We shall overcome’ – en 

‘walk hand in hand’ en ‘live in peace’.

Nupur Deen

Gemeentelid brengt eerlijk boek uit      
 200e Wake Zeist

Op kamp – om nooit te vergeten!
Als kinderen afscheid nemen van de kinder-

nevendienst (KND) heb ik altijd een gesprek 

met hen. Dat is ook ter voorbereiding van 

het afscheid in een kerkdienst. Hoe gaat het 

met je? Wat ga je doen na de basisschool? 

Hoe kijk je terug op de KND? Wat vond je 

leuk, wat vond je minder? 

Heb je een favoriet Bijbelverhaal –of figuuur 

uit al die verhalen die je gehoord hebt? Ik 

zeg erbij dat ik niet doorvertel wat ze zeg-

gen. Behalve een ding: bijna allemaal noe-

men ze bij de leukste dingen het kamp bij 

meneer en mevrouw van Ieperen, die lieve 

mensen. Ooit zijn de jeugdouderlingen 

ermee begonnen voor de jonge kinderen die 

nog niet met JONA-kamp mee konden. Het 

is traditie geworden waar steeds weer naar 

wordt uitgezien. En zelfs nadat je afscheid 

genomen hebt van de KND mag je nog wel 

een keer mee.

Van 2-4 september was het weer zover. ‘Aan 

tafel’ was het thema. Daar kan je wat mee: 

samen voor een feestelijke tafel zorgen en 

lekker eten klaarmaken, (water)spelletjes 

spelen, een verhaal horen over Jezus die 

ergens gaat eten en daar weer wat moois 

bij maken. Natuurlijk kampvuur met een 

verhaal en iets bakken aan een stok boven 

het vuur. En laat naar je opblaas-bed in je 

slaapzak. Weer een mooie herinnering!

In memoriam
Hennie Hoogendoorn-van der Weij 

(6 september 1935 - 29 juni 2022)

Geboren in Leeuwarden kwam ze voor de 

verpleegstersopleiding naar Amersfoort. Ze 

heeft gewerkt in Noordwijk en in Amersfoort 

bij de couveuseafdeling in de Lichtenberg. Ze 

was bescheiden en vond ook het geloof iets 

dat je zonder veel woorden moet beoefenen. 

Uiteindelijk is het een vertrouwen op Gods 

woorden.  In Amersfoort vonden Hennie en 

Otto elkaar. Trouwden en kregen drie zonen. 

Ze bleven aan Amersfoort verbonden. In de 

Opstandingskerk voelden ze zich thuis met 

veel vreugde. Samen beleefden ze er die 

intensieve jaren waarin zoveel veranderde 

in het geloofsleven. Voor Hennie bleef de 

zekerheid te midden van zoveel: Geloof in de 

Levende Heer. Het bleek haar houvast in die 

korte intense ziekte die haar trof. Samen met 

haar drie zonen/ schoondochters/ kleinkin-

deren “vierden” we haar leven: dankbaar-

heid aan de Schepper die deze vrouw hen 

heeft geschonken. In een dienst waarin haar 

kleinkinderen zongen een vrolijk lied van 

de Heer in dankbaarheid aan deze oma. 

Zelf had ze aangegeven wat in haar leven 

centraal was gebleven, verwoord in lied 416: 

Ga met God en Hij zal met je gaan. Dat mag 

de troostende kracht voor allen zijn die haar 

zullen missen

ds. Bert Prinsen 

Rengertje Berendse – Worst

 (15 april 1933 – 23 april 2022)

Zaterdag 23 juli overleed toch vrij onver-

wacht Rengertje Berendse - Worst. Geboren 

aan de Bulderweg in Nijkerk, groeide ze op 

in een groot gezin van 15 kinderen. Na haar 

huwelijk met Aart Berendse kwam ze in 

Amersfoort. Daar groeide hun gezin met de 

drie kinderen Aart, Jan en Annemieke op. In 

dit gezin werd altijd hard gewerkt en Ren-

gertje was zeer lang actief in de huishouding 

van andere gezinnen in Amersfoort. Haar 

kinderen voedde ze op met de vanzelfspre-

kendheid van het geloof waar ze zelf ook in 

groot was geworden. Dagelijks Bijbellezen 

hoorde erbij en waar een tekst haar raakte 

werd een kaart of knipsel in de Bijbel gelegd, 

of een ezelsoor gemaakt. De Bijbel gaf 

Rengertje zo richting en steun in haar leven, 

ook na het overlijden van haar man Aart in 

2005. In de dankdienst voor haar leven op 

zaterdag 30 juli stonden we stil bij Psalm 25. 

Omstraald door Gods liefde (Ps. 25:6) lieten 

we haar los en legden haar te ruste bij haar 

man Aart op de begraafplaats van Rusthof. 

Moge er troost zijn voor de kinderen, klein-

kinderen, familie en allen die haar missen. 

ds. Marieke E.J. den Braber

Teikje A. Veerman-Bijma 

(15 februari 1937 – 7 augustus 2022)

In de kring van onze gemeente, waarmee 

Teikje zich zo hecht verbonden wist, werd op 

16 augustus de dankdienst voor haar leven 

gehouden. Na een periode van ziekte en in-

tensieve thuiszorg kwam een einde aan haar 

pelgrimsreis. Teikje keek dankbaar terug 

op haar leven. Dankbaar voor de nabijheid 

van haar kinderen en kleinkinderen, voor de 

warme betrokkenheid die ze vanuit De Bron 

mocht ervaren en voor de vriendschap die 

er was tussen haar en velen.  Haar trouw-

tekst uit 1 Korinthe 13 over geloof en hoop 

en liefde gaf haar op de mooie en moeilijke 

momenten vertrouwen, troost en kracht. De 

kern van haar belijden waren de woorden 

van Gods liefde; zij zoekt zichzelf niet. ,,Ik 

ben rijk in mijn geloof,” getuigde Teikje 

,,omdat God in alle omstandigheden mijn 

Leidsman en Enige Troost bleef. Ook toen 

groot verdriet mijn leven raakte. Naast onze 

lieve dochter Sylvia moest ik mijn trouwe 

Jan missen en overleed ook Joke, moeder 

van het gezin waar ik vele jaren oppas-oma 

was.” Als een moegestreden pelgrim mocht 

ze Thuiskomen bij God, waar haar laatste 

tranen zijn gedroogd. Wij bidden haar gezin 

en iedereen die deze lieve naaste mist de 

rijkdom van geloof en hoop en liefde toe.

Kees Hoogendoorn

Kerkdiensten
Op 18 september is ds. Smedema onze 

voorganger en op 25 september ds. De 

Goei-Brandsma. 2 oktober zou ik voor-

gaan, maar deze zondag neem ik met ds. 

Verschoor afscheid van de Emmaüskerk. 

Ds. van Amerongen is bereid de dienst met 

avondmaalviering over te nemen. 9 oktober 

hoop ik wel voor te gaan. We verwelkomen 

iemand van ‘De Vrolijkheid’ om over het 

werk van de organisatie te vertellen. Onze 

avondmaalcollecten zijn momenteel be-

stemd voor dit werk voor vluchtelingen.

‘Aan tafel’ is door de PKN aangereikt als 

jaarthema. Dat zal met enige regelmaat in 

kerkdiensten en andere activiteiten terug-

keren. Daarbij kunnen we ook de Groene 

Bijbel openslaan.

Groene Bijbel - Ons dagelijks 
brood, eten en geweten
In de Bijbel heeft voedsel een verwijzende 

diepere betekenis. Meer dan 600x spreekt 

de Bijbel over eten, en daarmee is dit één 

van de meest besproken onderwerpen. Eten 

vertelt een verhaal, het verhaal van God en 

de mensen. In de Groene Bijbel staat de tien 

geboden voor de (h)eerlijke eter:

(1) Ik ben de HEER, jullie God. Ik heb deze 

kostbare en kwetsbare wereld aan jullie 

toevertrouwd. Wees er dus zuinig op. Alles 

hangt op een wonderlijke manier met elkaar 

samen en iedere keuze kan verstrekkende-

gevolgen hebben voor de toekomst. Ik gun 

ieder mens heerlijk en eerlijk voedsel zodat 

niemand gebrek hoeft te lijden en iedereen 

genieten kan. Dat schenkt Mij vreugde!

Benieuwd naar de verdere tekst? Op 9 okto-

ber lezen we deze in de kerk, delen die tekst 

en kunnen er nog eens even met elkaar over 

doorpraten.

Op 28 juni presenteerde Nupur Deen, lid van De Bron, haar boek Vechten voor 

Trots. Een moedig boek en een bemoedigend boek met een aangrijpend verhaal. 

Het leven is een zoektocht, vertelt dit verhaal. Het is geen autobiografie maar 

bevat wel veel zelf opgedane ervaringen en inzichten. Rode draad door het boek: 

God is pure liefde. De boodschap van het verhaal: Wees jezelf, houd van jezelf en 

durf kwetsbaar te zijn. Nupur stelde de aanwezigen de indringende vraag: Word je 

er gelukkiger van als je niet laat zien wie je bent?

Het boek verdient nog breder aandacht. Wellicht een idee om Nupur te vragen 

haar presentatie nog eens te houden bij of na de koffie op zondag?
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Bij de diensten
In het vorige kerkblad kondigde ik al aan een 

serie preken te besteden aan de 10 geboden. 

Daar ben ik intussen mee begonnen, en op 

11 september geef ik daar een vervolg aan. 

We vieren dan ook het heilig Avondmaal. 

De 10 geboden zijn niet voor niets wereld-

beroemd geworden. Opvallend is dat de 

meeste van die geboden de vorm hebben 

van ‘je zult niet’. Dat lijkt negatief maar dat 

is niet zo. De geboden trekken grenzen om 

alles wat waarde heeft te beschermen. De 

positieve invulling wordt vooral gegeven in 

het gebod van Jezus om God lief te hebben 

boven alles en de naaste als jezelf. 

Op 18 september zal de startdienst gehou-

den worden. Met hoop en verwachting 

beginnen we weer een nieuw kerkelijk 

seizoen. Op deze zondag zal een overzicht 

gegeven worden van onze voornemens voor 

het kerkelijk leven van dit jaar. Zie verder 

onder het kopje startdienst. 

Op 25 september zal Sjofar meedoen in de 

dienst, fijn dat we dit enthousiaste koor dan 

in ons midden hebben. Op 2 oktober, de 

Israëlzondag, zal ook aandacht geschonken 

worden aan het thema ‘kerk en Israël’.  

Uit de kerkenraad
Na een warme zomer staan we weer aan 

het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Een 

jaar waar we vol verwachting naar uitzien, 

naar de ontmoetingen en het samen kerk 

zijn. En hopelijk (en naar verwachting) met 

veel minder Corona maatregelen dan de 

afgelopen twee jaar. 

Ik hoop dat u allen net als ik een goede en 

rustige zomervakantie gehad heeft waarin 

we konden genieten, uitrusten en opladen 

voor het nieuwe seizoen. In de kerkenraad 

pakken we ook de draad weer op, en starten 

in onze september vergadering met het 

thema jeugd. 

Daarnaast zijn we blij en dankbaar dat Wim 

van der Hoeven bereid is nog een jaar door 

te gaan als ouderenpastor bij de Brug. Hij 

doet dit werk al 2,5 jaar met liefde en passie 

voor de mensen en de Heer, en zijn werk 

wordt enorm gewaardeerd! 

Leendert Kok, voorzitter kerkenraad.

In Memoriam 
Wim de Costa

Op 23 juni overleed Wim de Costa in de leef-

tijd van 87 jaar. Hij was de echtgenoot van 

Coby de Costa Lancee. Wim leefde met de 

tropenzon onder de huid, resultaat van zijn 

afkomst uit Indonesië. Hij heeft in Neder-

land een nieuw thuis gevonden, waar hij van 

is gaan houden, al vond hij dat er eigenlijk 

een dak boven had moeten zitten. Via de 

UTS ontwikkelde hij zich in de techniek, 

waar hij zijn leven lang ook in werkzaam is 

geweest. In 1970 trouwde hij met zijn grote 

liefde, Coby. Samen hebben ze het leven 

meer dan 50 jaar met elkaar mogen delen. 

Hoewel zelf geen kinderen, stond hun huis 

voor velen open, in het bijzonder voor Stef. 

Samen met Coby zijn ze trouwe bezoekers 

geweest van de diensten in de Brug. Vaak 

gingen ze naar wat voor Wim zijn tweede 

vaderland was: Spanje. Daar bracht hij ook 

zijn laatste vakantie door, alwaar hij corona 

opdeed. Dat is hem uiteindelijk fataal 

geworden. Op 30 juni is een afscheidsdienst 

gehouden, waarin naast een aantal geliefde 

liederen (o.a. God on the mountain is God 

in the valley) ook het Indische Onze Vader 

is gehoord. Wij leven mee met Coby in het 

verdriet en het gemis. 

In Memoriam 
Gé van Elst-Berkhof

Op 30 juli overleed Gijsje (Gé)van Elst 

- Berkhof op de zeer hoge leeftijd van 

101 jaar. Haar lange leven begon op 

27 maart 1921 in Hoevelaken waar de 

familie een boerderij had. Direct na de 

lagere school moest Gé in het gezin en 

op de boerderij meehelpen. Zij zocht 

een andere weg en ging in betrekking in 

Amersfoort. In 1947 trouwde ze met Jan 

van Elst. Hun huwelijk werd beves-

tigd in de Grote Kerk in Hoevelaken. 

Langs de Adventkerk kwam het gezin 

tenslotte in de Brug terecht. Daar werd 

Ge diaken. Het begin van een ongelo-

felijke reeks activiteiten: de soos in de 

Opstandingskerk maar vooral betrok-

kenheid bij Nijenstede: bezoekwerk, 

hulp in de kapel, het winkeltje draai-

ende houden. Toen ze 100 werd kwam 

ze in Nijenstede wonen. In de dienst 

dachten we na over haar leven aan de 

hand van haar trouwtekst uit Psalm 84: 

‘Want God de Heer is een zon en een 

schild. Genade en glorie schenkt de 

Heer, zijn weldaden weigert Hij niet aan 

wie onbevangen op weg gaat’. We leven 

mee met de naaste familie, en zullen 

deze trouwe zuster in het midden van 

onze gemeente missen.

Ds. Wim van der Hoeven

 

Meta Ruiter-Scholten

Op 12 augustus overleed Johanna Mar-

garetha (Meta) Ruiter, ze is ruim 94 jaar 

geworden. Meta werd in Rotterdam geboren 

op 9 september 1927. Toen ze acht jaar was 

verhuisde het gezin naar Utrecht. Haar 

oudere broer moest in de tweede wereld-

oorlog onderduiken, evenals haar vader. 

Met haar grootvader ging ze lopend naar 

Nieuwe Krim, ver achter Zwolle, om eten te 

halen. Na de oorlog raakte haar moeder in 

verwachting van een vierde kind, maar ze 

herstelde niet snel na de bevalling, dus Meta 

moest thuis komen van het gymnasium om 

voor het gezin zorgen. In die tijd bleek de 

vriend die met haar oudste broer onder-

gedoken was een heel leuke jongen. Ze 

trouwden in 1952 en verhuisden direct naar 

Amersfoort. Hun drie zonen werden daar 

geboren. Kerkelijk vonden ze uiteindelijk 

onderdak bij de Brug. Meta was actief in het 

bestuur van de protestantse kleuterscholen 

en het Burgerweeshuis. Samen verhuisden 

Henk en Meta naar de Schuilenburght. 

Daar is Meta ook overleden. Op 18 augustus 

hebben we afscheid van haar genomen in 

een dienst in de Brug. Samen dachten we na 

over het laatste vers van Psalm 23: ‘Ik zal in 

het huis van de HEER verblijven tot in lengte 

van dagen’.

Ds. Wim van der Hoeven 

Huwelijksjubilea
Op 21 september 2022 hopen de heer

H. Kuijt en mevrouw R.H. Kuijt – van den 

Hoek, Engweg 89, 3828 CJ Hoogland 

60 jaar getrouwd te zijn. 

Op 24 september 2022 hopen de heer 

B. Lambers en mevrouw S. Lambers - 

Berends 40 jaar getrouwd te zijn.

En op 29 september 2022 hopen de heer 

J.G.F.W. Huizing en mevrouw J.A. Huizing – 

Sikkens, Reijmerinkstraat 64, 

3815 MJ Amersfoort 50 jaar getrouwd te zijn. 

We wensen deze bruidsparen een vreugde-

volle dag en Gods zegen en nabijheid op hun 

verdere levenspad.

Startdienst
We zijn weer gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zondag 18 september hopen we het nieuwe seizoen met 

elkaar te starten. Allereerst mogen we het nieuwe seizoen als gemeente openen in de eredienst. Aansluitend willen we elkaar 

ontmoeten met koffie om daarna een korte ronde workshops te kunnen volgen. We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd in en 

rondom De Brug en verwachten dat we rond 13.00 uur het samenzijn zullen afsluiten. Reserveer deze datum en we zien er naar uit 

om met elkaar het nieuwe seizoen feestelijk te openen! Tijdens deze zondag laten we ook meer horen wat we dit jaar aan mogelijk-

heden hebben om elkaar te ontmoeten en ons te verdiepen in ons geloof.
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De Hoeksteen
kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 

coördinator beheer: S. Woldendorp, tel. 06 24340984 

predikant tijdens verlof van ds. Marieke den Braber:

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

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

(vooral werkzaam op dinsdag en donderdag)

scriba: scriba@hoeksteenamersfoort.nl 

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

bankrekening: NL18 ABNA 0553 2171 35 

internet: www.hoeksteenamersfoort.nl
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Afscheidsdienst
Ds. Marieke den Braber

Bedankt!

Zondag 21 augustus nam ik na bijna 6 jaar 

afscheid van de Hoeksteen. Mooi was het 

om een laatste dienst te mogen houden, 

waaraan zoveel verschillende gemeente-

leden meewerkten: de cantorij, musici en 

natuurlijk de vele vrijwilligers voor en achter 

de schermen om alles goed te laten verlo-

pen en ook digitaal uit te zenden. Het was 

goed om zo in jullie midden een laatste keer 

als wijkpredikant van De Hoeksteen de ze-

gen te mogen zingen. Dank voor alle goede 

wensen die meegegeven werden: in kaartjes 

aan de prachtige olijfboom (onze Arnout is 

verzot op olijven en kan niet wachten tot ze 

rijp genoeg zijn :-), in persoonlijke kaartjes 

en kadootjes, en ook in de gesprekken die ik 

met een heel aantal nog mocht hebben in 

de weken voor het afscheid. Ik kijk er, samen 

met Simon, Arnout en Esther, goed op 

terug! Jullie als gemeente wens ik wijsheid, 

zegen en inspiratie toe op de weg die voor 

jullie ligt. En vast nog wel eens tot ziens! 

Hartelijke groet,

ds. Marieke E.J. den Braber

Uit de kerkenraad
Zondag 21 augustus j.l. heeft onze dominee 

Marieke den Braber afscheid genomen. Wij 

zien met dankbaarheid terug op de afgelo-

pen zes jaren waarin ze in onze gemeente 

heeft gewerkt. 

Daarmee breekt voor De Hoeksteenge-

meente een vacante periode aan. 'Vacant' 

betekent 'leeg'. Maar we zijn niet alleen: we 

weten ons geleid door de Heer. We moeten 

nadenken over een uit te brengen beroep 

en voor we zover zijn moet er nog veel 

water door de Eem. De kerkenraad stelt 

een beroepingscommissie samen, we zijn 

bezig een profielschets op te stellen en zo 

meer. Wat heeft onze gemeente nodig de 

komende jaren? Er komt bij een beroeping 

meer kijken dan ik had gedacht.

Gelukkig ziet het er naar uit dat de kerken-

raad wordt versterkt met maar liefst drie 

ouderlingen die (D.V.) 

18 september a.s. worden bevestigd. Boven-

dien zijn wij als gemeente gezegend met 

twee vitale emeritus-predikanten (Titus 

Woltinge en Jan Wolswinkel) die zich bereid 

hebben verklaard een aantal interim-taken 

op zich te willen nemen.

En inmiddels verstomt de lofzang niet. 

De diensten gaan gelukkig gewoon door, 

evenals het pastorale en diaconale werk, het 

jeugdwerk en het ouderenwerk. 

Allein Gott in der Höh sei Ehr!

Tjeerd Grünbauer, voorzitter

In Memoriam: Rina Gerry Boon - Smits

In de avond van 1 augustus overleed Rina 

Gerry Boon - Smits. Ze werd 90 jaar. Ze was 

geboren als 8e kind in een gezin in Zen-

newijnen en ontmoette haar man Gerrit 

op de scouting. Samen kregen ze twee 

kinderen. Vanwege het werk van Gerrit ver-

huisden ze naar Amersfoort, waar Gerrit een 

paar jaar geleden na bijna 63 jaar huwelijk 

overleed. Dit was een zware klap voor Rina. 

Door corona waren al veel contacten ver-

loren gegaan en omdat ze een nakomertje 

was, was er geen enkele broer of zus meer in 

leven waarmee ze gezellig per telefoon kon 

kletsen. Voor het eerst in haar leven was ze 

alleen thuis, wat haar zwaar viel. De laatste 

maanden liet ook haar geheugen haar in 

de steek, waardoor ze ging verlangen naar 

het einde. We namen afscheid van haar in 

een dankdienst in De Hoeksteen op dinsdag 

9 augustus. De vele quilts die ze zo graag 

maakte, sierden de kerk. Ze gaven met de 

woorden uit de liederen en Bijbeltekst een 

mooi beeld van hoe de geloofsdraad en 

de levensdraad van kleine en eenvoudige 

dingen, een leven maakte, waar we met de 

aanwezigen die middag in dankbaarheid op 

terug konden kijken. We wensen Christine 

en Jan, Coen en de kleinkinderen Roemer, 

Arnout en Angeniet Gods zegen en nabij-

heid toe. 

ds. Marieke E.J. den Braber

Op 13 augustus j.l.. is ons gemeentelid 

Berend Drok overleden. Door ruimtegebrek 

was het niet mogelijk om zijn In Memoriam 

al in dit nummer van Drieluik te plaatsen. 

Zijn In Memoriam komt in het oktober-

nummer.

Inspiratiemoment 
in de Hoeksteen
Op maandagavond staat de deur van de 

Hoeksteen open voor iedereen die verlangt 

naar een moment voor stilte, bezinning en 

inspiratie. We zitten in een grote kring. 

Soms wordt gevraagd: ‘Wat is de bedoeling 

van dit inspiratiemoment, naast de zondagse 

erediensten?’ Nou, het is een mooie aanvul-

ling. Een andere manier om samen ons 

geloof te beleven. Het is altijd een intiem 

gebeuren. Een bijbelgedeelte wordt gelezen, 

en er is stilte voor meditatie.  Er klinkt 

muziek, en we zingen samen. Soms vertelt 

iemand een persoonlijk verhaal.Meer dan in 

een kerkdienst delen we met elkaar. 

Wie wil, steekt een lichtje aan en spreekt (in 

stilte of hardop) een gebedsintentie. Ieder 

kan op haar eigen wijze aanwezig zijn…. Het 

is mooi dat ook mensen van het Inloophuis, 

waar in het verleden een eigen avondgebed 

was, actief betrokken zijn bij het inspiratie-

moment in de Hoeksteen. 

Misschien heb je geen idee hoe dit ‘avond-

gebed’ vorm krijgt? Misschien heb je wel 

eens een verlangen om, naast of i.p.v. de 

zondagse kerkdienst, een andere manier 

van samen-zijn te verkennen…Nou, we 

nodigen je graag uit op maandagavond van 

19.30-20.00 uur in De Hoeksteen.

Namens de werkgroep,

  Jan Wolswinkel.

Soos 55+
Na een zomerstop gaan we weer beginnen 

met onze soos 55+. We komen woensdag-

middag, 21 september om 14.00 uur weer 

Samen in de Hoeksteen. Zoals u gewend 

bent praten we de eerste keer wat bij en 

spelen samen Bingo voor kleine prijsjes.

Als u vervoer nodig hebt kunt u bellen met 

Wil van der Meij, 033 475 5139, dan kunt u 

gehaald worden.

Diny Pathuis

Seniorenmiddag in de 
Hoeksteen 23 augustus j.l.
Na een periode van uitstel door corona 

kwamen we bij elkaar. Ruim 30 personen 

trotseerden de warmte! Samen zijn – soms 

na ruim 2 jaar –samen zingen en genieten. 

Een bemoediging voor het pastoraal team 

en een mooie samenwerking van contact-

personen en Soos 55+. We zien uit naar een 

vervolg. 

Coby Wolswinkel

8. Wat heb je meegekregen van je opa en 

oma/van je ouders?

Een warm nest.

9. In welk bijbel-verhaal wil jij wel een rol spelen? 

Welke rol? En waarom juist die?

Ik zou wel een metgezel van Esther willen 

zijn om haar beter te leren kennen. Zij laat 

zien dat liefde dwars door culturele verschil-

len heen gaat. Heel actueel lijkt me.  

10. Wat zie jij als belangrijk voor de toekomst 

van De Hoeksteen?

Dat onze goedbedoelde en doordachte 

plannen ons niet belemmeren om open te 

staan voor juist minder voor de hand lig-

Gemeentegezicht

1. Wat is je naam en waar ben je geboren?

Fokko Vellenga, ik ben in Apeldoorn 

geboren.

2.Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik mag een levensgezel zijn van Saskia, 

mijn echtgenote. Ook ben ik een trotse 

vader van Nienke, Tjitske en Floor, drie 

inmiddels volwassen dochters.

Samen met mijn compagnon Kees-Jan 

de Vries en 21 andere collega’s ben ik nu 

ongeveer 23 jaar als notaris werkzaam in 

Amersfoort.

3. Hoe lang ben je al bij De Hoeksteen?

Ik ben zo’n 30 jaar lid van de gemeente 

die bijeenkomt in De Hoeksteen.

4. Waar zit/zat je in de kerk en waarom daar?

Meestal zit ik aan de rechterkant (vanaf 

de kansel links), als kind zat ik met mijn 

familie ook aan deze kant van de kerk, 

de macht van de gewoonte. 

5. Wat is je favoriete lied, binnen en buiten 

de kerk?

Binnen de kerk: “De Heer heeft mij 

gezien en onverwacht” van Huub Oos-

terhuis Buiten de kerk: “Mijn land” van 

Stef Bos.

6. Als je bidt, waar bid je dan voor?

Dat mensen die om welke reden dan ook 

lijden, uitkomst, rust en vrede mogen 

ontvangen. Dat Christus mijn gezin 

draagt. Dat ik elke dag zijn liefde mag 

ervaren/ontdekken.

7. Wat is je levensmotto?

Ieder mag zijn zoals hij is, Christus houdt 

van ons.

Fokko Vellenga

gende wegen die we als gemeente kunnen 

bewandelen. Die wegen worden zichtbaar 

als je samen, zonder oordeel, in Zijn liefde in 

stilte en rust reflecteert. 

11. Wat wil je nog kwijt? 

Vertrouw en wees dankbaar en zoek wat va-

ker de stilte op. Dan gebeuren er wonderlijke 

dingen.
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Bij de diensten
Zondag 18 september, ds. Alex Baarslag: 

“Wat doe ik met mijn geld” én “wat doet geld 

met mij?” Het zijn vragen die volop geloofs-

vragen zijn, want met ons geloof staan we 

niet buiten de werkelijkheid in verheven sfe-

ren. Geloof vraagt om handelen in het leven 

van alledag en geld speelt daarin een grote 

rol… Vragen rondom geld én eerlijkheid 

komen op vanuit de lezingen van zondag 18 

september: Lucas 16: 1-13 en Amos 8: 4-7.

Zondag 25 september, ds. Wim Bos. 

Startzondag / Proef:  Samen met de andere 

geloofsgemeenschappen in het Soesterkwar-

tier willen we het nieuwe winterseizoen ope-

nen. We doen dat met een dienst in de Em-

maüskerk, waarin namens onze gemeente 

ds. Wim Bos zijn medewerking verleent. 

Zondag 2 oktober, ds. Rein van der Zwan 

en ds. Wim Verschoor: Op deze zondag is 

het Israëlzondag. De lezingen sluiten aan 

bij het jaarthema van de PKN: “Aan tafel”. 

Eerst lezen we uit Jesaja 25 het visioen van 

Gods grote toekomst: een feestmaal voor 

alle volken op de berg Sion. Daarna Lucas 

14:12-24, de gelijkenis van de verontschuldi-

gingen. Dit verhaal werd vaak uitgelegd met 

een zekere dreiging: nemen wij de uitnodi-

ging van de Heer wel serieus? De kerk heeft 

deze gelijkenis ook wel anti-Joods uitgelegd: 

de Joden hadden de uitnodiging afgesla-

gen en daarom hoorde Israël er niet meer 

bij. Maar in feite is het verhaal grenzeloos 

optimistisch: het feestmaal zal hoe dan ook 

doorgaan!

Na de dienst trakteren Rein van der Zwan en 

ik op gebak, omdat dit onze laatste viering is 

als wijkpredikanten van de Emmaüskerk.

Zondag 9 oktober, dhr. Kees Hoogendoorn: 

We volgen in deze dienst Psalm 139 en pro-

beren samen te ontdekken hoe onze verre 

vriend David houvast heeft gevonden bij de 

plussen en minnen van zijn leven.

Wellicht vinden we ook houvast voor onze 

eigen pelgrimsreis.

Afscheid en welkom 
Op zondag 2 oktober nemen we "afscheid 

" van Rein van der Zwan en Wim Verschoor 

als wijkpredikanten. Een echt afscheid is het 

niet, want ze blijven in de buurt en zullen 

ook nog wel eens bij ons voorgaan. Ook van 

Martin Binnendijk nemen we afscheid, dat 

wil zeggen: als ouderling-kerkvoogd. Na 

een enorme staat van dienst komt er een 

einde aan zijn  loopbaan bij ons. Maar ook 

hier geldt dat Martin niet van het toneel 

verdwijnt. Gelukkig maar.

Emmaüskerk
kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 

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

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

rgvanderzwan@kpnmail.nl; 

ds. W. Verschoor, wimverschoor@kpnmail.nl

secretaris.emmauskerk@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

Em
m

aü
sk

er
k

Open kerk

22

 

Iedere woensdag is de kerk van half 11 tot 12 uur open voor ieder die even binnen wil 

lopen voor een praatje of bijvoorbeeld het aansteken van een lichtje.  De koffie en thee 

staan weer klaar. Hartelijk welkom! 

Het pastorale team

Dan verwachten we op 2 oktober onze nieuwe 

(interim) predikant te verwelkomen.  Kortom: 

het wordt een bijzondere dienst, komt allen!

Koert Jansen

In memoriam
Wilhelmina (Willy) Gillissen – Schimmel 

(1929 – 2022)

Zorgzaamheid kenmerkte haar leven. Zorg 

geven aan anderen heeft ze haar leven lang 

gedaan. Zelf zorg ontvangen vond ze veel 

moeilijker. Bij haar uitvaart op 22 augustus 

naar haar eigen wens in besloten kring, 

klonk vooral dankbaarheid bij haar kinderen 

en kleinkinderen, familie, buren en beken-

den. Dankbaarheid dat deze vriendelijke en 

met oprechte aandacht betrokken vrouw 

deel van hun leven is.  Zich zorgen maken 

was haar ook eigen. Zorgen over mensen of 

de wereld waarin we leven. Haar geloof was 

belangrijk voor haar en geen vanzelfspre-

kendheid. Hoe houd je geloven vast in alles 

wat gebeurt? Waar is dan Gods hand? Ze 

zocht steeds weer bevestiging in teksten en 

liederen, een goed gesprek.

Op haar rouwkaart staat een regel uit een 

lied van Bonhoeffer: ‘In goede machten 

liefderijk geborgen verwachten wij getroost 

wat komen mag’. Een lied, geschreven in 

zeer donkere tijd en in aangevochten geloof. 

Daarin vond ze tenslotte overgave. Op 15 

augustus kort voor middernacht is ze overle-

den. ‘Wie zingt er dan een Psalmversje voor 

mij?’, vroeg ze zich altijd af. Bij haar uitvaart 

en bij de gedachtenis in onze kerk klonk 

Psalm 73:9: ‘Nu blijf ik bij U voor altijd / God 

die mij troost, die bij mij zijt, / mijn twijfel 

stilt en mijn verlangen ….

ds. Rein van der Zwan

Tijdens een van de eerdere activiteiten 

vroeg een aantal van de bezoekers: gaan 

we ook een keer op kamp?    Nou ... : Ja 

dus, dat durfden wij als leiding met deze 

groep wel aan! Zaterdag 9 juli was het 

zover! Locatie Zwartebroek, waar wij 

van de schuur (zie foto) van de familie 

van Ieperen (lid van De Bron) gebruik 

mochten maken. 

Familie van Ieperen : 

dank voor de gastvrijheid!! 

De bagage ging per auto, de jongeren 

zelf met de fiets, niet rechtstreeks na-

tuurlijk, maar via een fietspuzzeltocht. 

Althans, dat was de bedoeling. De helft 

van de groep ging toch rechtstreeks en 

heeft zelfs het rustpunt halverwege de 

tocht niet eens gehaald! Het hoe en wat 

hiervan moet maar bij de deelnemers 

worden nagevraagd. 

Nadat iedereen gearriveerd was, heb-

ben we lekker patat gegeten en was er 

tijd voor relaxen in afwachting van het 

avondprogramma: een dropping op de 

Ermelose heide. 

Vlak voor vertrek op de dropplaats werd 

door middel van wat puzzelopdrachten 

de eindlocatie bekend: 'Het vrouwtje 

van Putten' . Daar zijn wij overigens 

Een nachtje op pad met Soos 55+

nooit aangekomen! Want op een donkere 

heide je weg vinden is lastig, dus liep de 

groep al vanaf het begin verkeerd. De auto's 

zijn wat dichterbij gehaald en uiteindelijk 

waren wij vroeg (in de nacht uiteraard) weer 

terug. Vervolgens kwam de frisdrank, chips 

en het spel Weerwolven op tafel. Toen de 

laatsten in de slaapzak schoven, begon het 

daglicht van de zondag zich al een klein 

beetje te vertonen. Met kleine oogjes 

werd er nog ontbeten, opgeruimd en wat 

spellen gedaan, voordat de fietstocht 

naar Amersfoort weer werd ingezet. Een 

eerste keer dat wij als leiding dit voor 

deze groep georganiseerd hebben en het 

was zeker voor herhaling vatbaar!

Dominique, Harmen, Robin, Quintijn en 

Edwin
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Fonteinkerk
kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 

koster: Fahmi Icho, tel. 06-42028436, 

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

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

wimverschoor@kpnmail.nl (tel. spreekuur 

maandag, dinsdag en vrijdag 8.00-9.00 uur) 

scriba: scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl 

wijkdiaconie: NL08RABO0373710259

internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

wijkkas: NL59INGB0003814259

Bij de vieringen
Zondag 11 september: Viering van Schrift en 

Tafel. Uit Lucas 15 lezen we over verloren za-

ken en mensen die worden teruggevonden.

Zondag 18 september: Jaarlijkse gemeente-

zondag. Het thema is deze keer: 'Aan tafel!'. 

Daarbij kun je denken aan de Maaltijd 

van de Heer, waar ieder mensenkind zich 

welkom mag voelen. Daarbij kun je ook aan 

onze Fonteinkerk denken: een uitgesproken 

gemeente die bewust veelkleurig is, en die 

uitnodigend wil zijn voor veel verschillende 

mensen. In deze viering willen we met 

elkaar in gesprek zijn over de thema’s die 

ons in de komende jaren ter harte gaan. We 

hopen af te sluiten met onze traditionele en 

onvolprezen Fonteinlunch!

Zondag 25 september: ds. Berend Borger 

is onze voorganger, tot voor kort predikant 

van De Bron, maar nu voorganger van de 

Remonstranten in Groningen.

Zondag 2 oktober: Israëlzondag; ds. Gerben 

Brunsveld is onze voorganger. Na zijn werk 

in het Meanderziekenhuis is hij nu geestelijk 

verzorger voor de Marechaussee in Apel-

doorn. 

Zondag 9 oktober: we vieren met elkaar de 

Maaltijd van de Heer. Vanuit Lucas 17:11-19 

denken we na over het thema Dankbaar-

heid.

In Memoriam
Gerrit Ane de Boer is op de leeftijd van 85 

jaar overleden. Hij was al enkele maanden 

ernstig ziek en in de vroege morgen van 

24 mei is hij in vrede gestorven.

Hij werd in 1937 in Sneek geboren, als enige 

zoon in een gezin met verder vier dochters. 

In 1966 ontmoette hij Aag van der Wal, met 

wie hij in hetzelfde jaar in het huwelijk trad. 

Uit hun huwelijk werden drie zoons gebo-

ren. In 1971 kwam het gezin naar Amers-

foort. Daar werd Gerrit al gauw wethouder 

Financiën. Zijn drukbezette leven ging wel 

ten koste van zijn gezondheid. In 1982 moest 

hij een zware hartoperatie ondergaan; vele 

operaties zouden volgden. In de Fonteinkerk 

is hij vele jaren diaken geweest en namens 

de classis Amersfoort had hij zitting in de 

Synode.

Gerrit de Boer was een uitmuntend be-

stuurder met overtuigingskracht en stevige 

standpunten, maar ook een verbinder die 

mensen en meningen bij elkaar wist te bren-

gen. In de Fonteinkerk kwam hij vrijmoedig 

voor zijn orthodoxe geloof uit, maar respec-

teerde het geloof van anderen en bleef met 

iedereen in gesprek. 

Op 30 mei was er voor Gerrit de Boer een 
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keerd, dat is ten goede gekeerd, dat is de 

hoop die ontspringt aan de liefde voor de 

schepping en alle schepsels.

Profeet Jona (voor joden en christenen) Yu-

nus (voor moslims) was een gemankeerde 

profeet. Hij miste wat. Hij ging mank, op 

maar één been. Hij kon alleen maar naar 

het heden kijken, hoe het nu is, de status 

quo en daardoor zag hij eigenlijk niets. 

Toch is zijn sprookjesachtige verhaal een 

belangrijk ankerpunt voor joden, christe-

nen en moslims. Misschien juist omdat ook 

zijn gebreken zichtbaar worden?

In dit Leerhuis volgen we de teksten van 

deze tradities op de voet. En we nemen 

onze eigen ervaringen en visies op verle-

den, heden en toekomst daarin mee. En 

komen zo vast en zeker onze eigen man-

kementen en mogelijkheden tegen. Als 

wij onze roeping verstaan of daarvoor juist 

wegvluchten. Als we onze teleurstellingen 

voeden of ons daarvan afkeren. Jona/Yunus 

is een mens als jij en ik.

Begeleiding: Paul van der Harst, Dineke 

Houtman, Jan Roelof Nienhuis

afscheidsviering in de Fonteinkerk. Daarna 

werd hij in besloten kring naar Rusthof ge-

bracht. We wensen zijn vrouw en kinderen 

en de verdere familie sterkte en wijsheid toe.

Op zondag 3 juli overleed mevrouw Dina 

Antonia Donner-Mulder (Stationsplein 32) 

op de leeftijd van 99 jaar. Dien Mulder was 

als enig kind geboren in Halsteren, in 1923. 

Zij was een intelligent en leergierig kind en 

mocht van haar ouders Rechten studeren in 

Amsterdam. Daar kreeg zij colleges van de 

briljante staatsrechtgeleerde André Donner, 

die als hoogleraar net vijf jaar ouder was 

dan zijn studenten. Ze werden verliefd en 

trouwden in 1946. Ze kregen negen kinderen 

en tientallen klein- en achterkleinkinderen. 

In 1958 vertrok het gezin naar Luxemburg 

om in 1979 terug te keren, omdat André 

hoogleraar werd in Groningen. In 1990 

verhuisden ze naar Amersfoort waar André 

in 1992 overleed.

Dien Donner was een hartelijke, gastvrije 

vrouw met een grote belangstelling voor 

mensen. Met haar feilloze geheugen 

onthield zij wat je had gezegd en met warm 

medeleven informeerde zij daar later weer 

naar. Zij hield er stevige standpunten op na 

en kon ongezouten kritiek leveren, zonder 

aanzien des persoons. Zij leidde in kerkelijk 

opzicht een wat zwervend bestaan, maar 

kwam vaak in de Bergkerk. Bij het ouder 

worden stelde zij steeds vaker de vraag naar 

de zin van het leven, maar voelde zij zich ook 

diep dankbaar voor haar bestaan.

Op maandag 11 juli werd Dien Donner op 

Rusthof, naast haar man begraven. We wen-

sen haar familie en vrienden veel sterkte, en 

vele mooie herinneringen toe.

Wat mankeert Jona? - Leerhuis 
over Jona/Yunus de profeet voor 
joden, christenen en moslims

Een goede profeet zij/hij gaat op ‘drie poten’: 

met de ervaring uit het verleden, ziet hij 

door het heden en verwacht de toekomst. 

Uit het verleden weet hij dat de Barmhar-

tige barmhartig is en de Rechtvaardige 

rechtvaardig. Door het heden ziet hij de 

scheidslijn tussen liefde en haat, wijsheid en 

onnozelheid en naar de toekomst ziet hij vol 

verwachting uit omdat dan het kwaad en 

de kwaden worden omgekeerd. Omge-

Het leerhuis bestaat uit vier bijeenkomsten, 

die tweemaal worden gegeven:

− In de ochtend (dinsdag) 4 en 18 oktober 
en 1 en 15 november 2022

− In de avond (woensdag) 15 en 29 maart en 
12 en 26 april 2023

Bijdrage € 15,-, aanmelden: leerhuisamers-

foort@kpnmail.nl of bel 033 - 47 99 251 of 

zie www.zindex033.nl

Woorden kunnen irriteren, zeker als het er veel zijn en de inhoud van vele woorden 

niet door iedereen als relevant wordt ervaren. Ook in mijn tekeningen, vooral in die 

van de laatste twintig jaar veel woorden, en ik kan me voorstellen dat dat bij sommi-

gen wat irritatie opwerkt, omdat de teksten vaak zo moeilijk leesbaar zijn. De eerste 

reactie bij het zien van een tekst is toch immers te gaan lezen. Maar die eerste reac-

tie, daar gaat het juist om: ga eerst goed kijken om de concrete visuele beeldende 

werking te ervaren, voordat je probeert de tekst te ontcijferen. Je zou het kunnen 

vergelijken met de werking van muziek met hoge kwaliteit. Als de eerste maten van 

de Matthäus Passion hebben weerklonken weet je al: hier gebeurt iets uitzonder-

lijks, ook al is er op dat moment nog geen woord van de tekst te horen geweest. Iets 

dergelijk moet er gebeuren bij beeldende kunst, maar dan door middel van vorm, 

lijn, kleur en compositie. En wanneer die eerste reactie positief is, zul je proberen 

diepere lagen van het beeld te zien. Je vraagt je dan bijvoorbeeld af waarom ik juist 

voor deze en niet voor andere teksten heb gekozen. Je kunt de teksten toch gewoon 

in de bijbel lezen, of desnoods op je telefoon. Dat kan natuurlijk en misschien doe je 

het ook, na het gezien en ervaren hebben van de tekening. Maar voor mij betreft het 

hier teksten die zo kostbaar zijn dat ze ook beschermd moeten worden. Ze bevatten 

wat je met een oud woord een geheimenis zou kunnen noemen. Zoals je bij het 

openen van een kostbaar boek eerst witte handschoenen aantrekt. Openbaren en 

beschermen gaan dus hand in hand. Geldt dat trouwens niet bij heel veel kunstwer-

ken van hoge kwaliteit?

De expositie van Roel Herfst is te bewonderen in Huis van Zuid van 25 september tot 

en met 20 november 2022

Tieners Op Zondag: Afwisselend - 
Inspirerend - Superleuk - Gezellig
Onze jongeren komen weer samen op:

•  vrijdag 9 september, 18 uur ToZ BBQ bij Leon

 •  zondag 18 september, 10 uur Gemeente-

zondag (inclusief lunch):  'Aan tafel' 

 •  zondag 9 oktober, 10 uur: De diepte in met 

Maria 

Meer weten? Bel of mail Leon de Bruin: lcde-

bruin@gmail.com, telefoon 06-24697699.

Expositie Roel Herfst - Words, words, words
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Nieuwe Kerk
kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 verhuur: Marijke Buis, 

tel. 4614857, beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

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

dominee@nieuwekerkamersfoort.nl, tel. 7370010

scriba: 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
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Terugblik op een kerkdienst
Wat niet vaak voorkomt, gebeurde op 

zondag 10 juli. Ruim een uur voor de dienst 

belde een collega af vanwege een positieve 

Corona test. Tijd om een vervanger te vragen 

was er niet meer. Een ‘geluk bij een ongeluk’ 

was dat de kerkenraad onlangs gesproken 

had over de vraag hoe om te gaan met een 

late afzegging van een predikant. In het 
verleden was het gebruikelijk dat dan een 

ouderling de dienst leidde, met een nood-

preek en bijhorende liturgie. Nadeel hiervan 
is dat de betreffende ouderling nauwelijks 

de tijd heeft de wellicht verouderde preek te 

memoriseren. Ook hebben de mensen die 

verantwoordelijk zijn voor de muzikale on-

dersteuning geen tijd om nieuwe muziek in 

te studeren en moet er in heel korte tijd een 
nieuwe PowerPoint voor de beamerpre-

sentatie worden gemaakt. De kerkenraad 

besloot, dit alles overwegende, de volgende 

lijn aan te houden:

                                                                                                                
•  de (al voorbereide) liturgie inclusief 

beamerpresentatie van de bewuste zondag 

aan te houden;  
•  de schriftlezingen te laten verzorgen door 

de ouderling van dienst;  
• geen (lees)preek te houden;  
•  evt. een aantal vragen n.a.v. schriftlezing 

aan de gemeente voor te leggen; 
•  evt. in de dienst gemeenteleden te vragen 

om een voorstel voor een extra lied en/of 

gebedspunten; 
•  evt. in de dienst te vragen of één van de 

aanwezige gemeenteleden wil voorgaan 

in gebed;  
•  evt. wat meer tijd in te ruimen voor het kof-

fiedrinken na de dienst. 
 
Zo hebben de ouderlingen A en B gezamen-

lijk de dienst op 10 juli geleid. De kerkenraad 

is dankbaar voor de manier waarop dit is 

gegaan, ook al zijn we ons bewust dat er ge-

meenteleden aanwezig waren die een preek 

hebben gemist. Gelukkig was op alle overige 

zondagen in de afgelopen tijd wel steeds 

een predikant die dat deel kon verzorgen.
 
Vooruitblik op de 
komende diensten 
Op zondag 18 september beginnen wij met 
het laatste blok van het Focus-traject. Het 

thema is: ‘goed nieuws brengen’ (Jesaja 

52: 1-7). In deze dienst zullen wij meer dan 
anders zingen en wij putten daarbij uit de 

Spotify-playlist die door gemeenteleden is 

samengesteld. In de dienst besteden wij ook 

aandacht aan het Laleaua-project waar de 

opbrengst van de zendingsbussen naartoe 

gaat.

Op zondag 25 september mogen wij als 
gemeente de doop van Hugo van Santen vie-

ren en daarin de onvoorwaardelijke liefde 

van onze God voor ogen zien.

Op zondag 9 oktober is het tweede thema 
van blok 6 van Focus aan de beurt. Het gaat 

over een zin met een veelzeggend vraagte-

ken: ‘leerlingen zijn en leerlingen maken’? 

Wij lezen dan de zogenaamde 'grote op-

dracht' die de Opgestane Heer zijn leerlin-

gen gaf en die wij kennen uit het slot van het 

evangelie van Mattheus (28: 16-20).   
 
Start belijdenisgroep
In het voorjaar hebben drie leden van de 

Nieuwe kerk belijdenis van hun geloof 

afgelegd. Dat waren prachtige momenten 

die ons hebben geraakt. Binnenkort hoop ik 

weer met mensen die zich willen voorberei-
den op het belijden van hun geloof en/of de 

doop in gesprek te gaan. Het is altijd weer 
een mooie ontdekkingstocht om samen te 

leren wat het betekent om te kiezen voor 

leven met God. Het idee is om het niet alleen 

te hebben over wát we geloven, maar ook 

over hóe je je geloof vorm kunt geven. 

Zowel degene die daar al een helder plaatje 

bij heeft, als degene die aarzelt omdat het 

wel 'groot' klinkt is van harte welkom om 

aan te sluiten.

NB: deelname betekent niet automatisch 

dat je ook belijdenis gaat doen. Er is geen 
leeftijdsgrens om mee te doen: je bent 

niet snel te jong, ook niet te oud. Heb je zin 

om mee te doen of wil je meer informatie 

ontvangen? Dan kun je contact opnemen 

met mij via gerardkansen@nieuwekerka-

mersfoort.nl

Praktische gegevens:

•  De groep is ook voor degenen die gedoopt 

willen worden op grond van hun geloof.

•  Je hoeft (nog) geen lid van de gemeente 

te zijn om aan de belijdenisgroep deel te 

nemen.

•  Materiaal: het boek Christelijk geloof voor 
eeuwige beginners van Guus Labooy.

•  Plaats: Nieuwe Kerkenhuis

•  Data: nader overeen te komen

 
Ds. Gerard Kansen

Even voorstellen ...

Elke maand stellen we iemand uit de 

Nieuwe Kerk voor die achter de scher-

men een taak uitvoert. We leggen deze 

persoon drie vragen voor. Deze keer de 

beurt aan Carla van der Naald.

Carla, 52 jaar, woont in de Weberstraat 

en komt al sinds 2012 in de Nieuwe Kerk. 

Elke week maakt Carla de Kerkbrief op 

zodat deze, na een korte check door 

de scriba, verstuurd kan worden. Een 

nauwkeurig werkje wat vraagt om tijd en 

aandacht. Tevens is ze regelmatig te vin-

VakantieBijbelFeest

Van 19 tot en met 21 augustus was het weer één groot feest in de Nieuwe Kerk voor 

alle kinderen van de basisschool. Dank aan alle leiding, hulptroepen en aan alle 

kinderen!

den bij evenementen die in de Nieuwe Kerk 

worden georganiseerd. In de voorgaande 

jaren is ze ook actief geweest als hulpleiding 

bij de Kindernevendienst, het Vakantie Bij-

belfeest en als inval bij het koffie schenken.

Graag stellen we Carla drie vragen én mag 

zij de pen doorgeven aan een andere 'uit-

voerder achter de schermen'.

1) Wat maakt je vooral gelukkig of waarover ben 

je het meest blij? 

Waar ik heel blij mee ben is dat ik een hele 

fijne baan heb. Na bijna 25 jaar in dienst te 

zijn geweest bij V&D/La Place kwam daar 

abrupt een einde aan. Dan valt er ineens iets 

weg in je dagelijks bestaan, wat een groot 

impact heeft gehad. Na een periode van vele 

sollicitaties kreeg ik een kans bij Stichting 

Praktijkleren. Begonnen in 2018 met 8 

uurtjes per week, maar inmiddels heb ik een 

vast fulltime contract en sinds kort ook een 

promotie te pakken. Ik word gewaardeerd 

en dat geeft een ontzettend goed gevoel. 

Ik ben graag bezig en ik kan iets betekenen 

voor anderen. Daarom vind ik het ook fijn 

om iets te kunnen betekenen binnen 

de Nieuwe Kerk. Het gevoel dat je 

gewaardeerd wordt voor wat je doet….

dat maakt mij ook gelukkig. En alhoewel 

ik twee pubers in huis heb die het mij 

soms heel lastig maken, ben ik ook heel 

gelukkig met hen.

2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het 

oog op de toekomst? 

Binnen de Nieuwe Kerk ervaar ik een 

gevoel van saamhorigheid. Er is veel 

aandacht voor elkaar en ik hoop dan ook 

dat de Nieuwe Kerk nog heel lang mag 

bestaan. Het is een fijne plek waar ik (en 

velen met mij) zich thuis voelen.

3) Wat is voor jou het allerbelangrijkste in je 

geloofsleven? 

Het belangrijkste is dat ik het gevoel 

ervaar dat er iemand is die over mij 

waakt en mij het gevoel geeft dat ik er 

niet alleen voor sta. Carla geeft de pen 

graag door aan Marijke Buis. De redactie 

zal contact met haar opnemen!
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St. Joriskerk
kerk: Hof 1 predikant: ds. W.J. Dekker, 033-4637713,

wj-dekker@kpnmail.nl scriba: R. Gerritsen, 06 48758751, 

scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wagnerstraat 30, 3816 WE

beheerder: Jan de Bruine, 06-51933828,

beheerder@joriskerkamersfoort.nl

www.joriskerkamersfoort.nl

wijkkas: NL47 INGB 0003 6862 41 t.n.v. 

Hervormde wijkgemeente St. Joriskerk

kopij drieluik: coradoek@hotmail.com 

bezorging drieluik: tel. 4724037 

wijkgebouw Filalethes: Havik 29, beheerder@filalethes.nl
internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
De dienst van zondagmorgen 18 septem-

ber staat in het teken van de start van het 

winterwerk. Ze markeert het begin van 

catechese, jeugd- en kringwerk. We bidden 

om Gods Geest en zegen over alle inzet on-

der jong en ouder. Waarschijnlijk lezen we 

die morgen 1 Korinthe 12, over de gemeente 

van Christus als een lichaam. Wat heeft dat 

beeld ons te zeggen? 

In de avonddienst van zondag 25 september 

vervolgen we de bezinning op het zevende 

gebod: “Pleeg geen overspel”. Een gebod dat 

alles te maken heeft met relaties en seksu-

aliteit. We startten de bezinning zondag 28 

augustus door stil te staan bij Genesis 1: wie 

ben ik? Dit keer lezen we Genesis 39: seksu-

aliteit en leven tot eer van God – of hebben 

die twee niets met elkaar te maken? 

Zondag 2 oktober is de jaarlijkse Israëlzon-

dag. We bedenken ons wat ons door en in 

het volk Israël gegeven is. Vanuit landelijke 

organisaties en de landelijke kerk wordt 

materiaal voor deze zondag aangereikt. 

Zondagavond 9 oktober buigen we ons 

naar aanleiding van het 7e gebod over het 
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Overleden
We kregen vanuit Harderwijk het verdrie-

tige bericht dat zondag 28 augustus mw. 

Carolina van Leeuwen-Grolle overleden is. 

Dit voorjaar verhuisde ze met haar man naar 

Harderwijk. Onlangs bleek dat ze ongenees-

lijk was. Ze is 90 jaar geworden. Donderdag 

1 september vond haar begrafenis plaats 

op Rusthof. Ruim 6 jaar geleden trouwde 

ze met Gerard van Leeuwen. ‘Al zouden 

we maar één jaar samen zijn’, zei ze toen. 

Het werden er meer dan zes. Een genadig 

geschenk, zo hebben ze dat samen ervaren. 

Aan een bewogen leven kwam een einde. 

God haalde haar op Zijn dag bij Zich. Hij 

ontferme zich over broeder Gerard en zijn 

gezin, om dit gevoelig verlies te dragen. 

Pastoraal begeleiders
Met de start van het winterwerk zal ook een 

begin gemaakt worden met de inzet van 

een viertal pastoraal begeleiders. Zij gaan 

de predikant en pastoraal ouderlingen on-

dersteunen in hun pastoraat. Dit betreft het 

bezoek van de ouderen 80+ in de gemeente 

en de pastorale begeleiding van gemeente-

leden waar extra ondersteuning gewenst is, 

zoals in geval van rouw, ziekte en revalidatie. 

De kerkenraad vroeg de zusters Willy Tim-

merman en Helma de Vries en de broeders 

Gerard van Beek en Bert Dekker of ze deze 

taak op zich willen nemen en zij hebben 

hiermee van harte ingestemd en dachten 

mee over een goede invulling van deze taak. 

We wensen ze vreugde en Gods zegen over 

hun werk in het pastoraat.

Catechese
Maandag 19 september starten de cate-

chisaties weer. Elke catechisant krijgt een 

persoonlijke uitnodiging van zijn of haar 

mentor. Het zijn flink wat groepen die op 

maandagmiddag en –avond samenkomen: 

negen. En dan ook nog een groep op donder-

dagavond. We zijn er blij mee! We kijken uit 

naar mooie gesprekken rond de open Bijbel, 

aan de hand van de HGJB-methode ‘Leer & 

Leef’. 

Gemeenteavond
In oktober vindt een gemeenteavond plaats 

waarop we met elkaar in gesprek gaan over 

het concept beleidsplan van de wijkge-

meente 2023-2026. De datum wordt zo snel 

mogelijk bekend gemaakt. 

Ten slotte
De zomervakantie is voorbij. We zijn weer 

volop aan het werk, kinderen en jongeren 

gaan weer naar school of hebben hun studie 

opgepakt. Ook de kerkelijke activiteiten 

worden in gang gezet. Alle goeds en zegen!

een hartelijke groet,

ds. W.J. Dekker

huwelijk in bijbels perspectief. We lezen 

dan Efeze 5:21-33. En als je nou niet (meer) 

getrouwd bent? 

Geboren
In de voorbije zomertijd ontvingen we twee 

geboorteberichten. Mark en Marita Sterken 

werden verblijd met de geboorte van een ge-

zonde zoon; Noud. Hij werd 19 juli geboren. 

Noud is het kleine broertje van Gino, Yairo, 

Keano en Tijn. Zondag 14 augustus werd ook 

in het gezin van Sander en Rianne Luitwieler 

een zoon geboren: Matthias Pieter. Mat-

thias is zijn roepnaam. Rosalie is zijn zusje. 

‘Geschenk van God’ betekent zijn naam. Een 

naam die te denken geeft. We feliciteren 

Mark en Marita, Sander en Rianne hartelijk 

met de geboorte van hun zoon. Wanneer je 

je kind ziet als een geschenk van God mag 

je het leren om te leven voor Hem. Wijsheid 

hierbij! 

Overleden
In de leeftijd van 94 jaar is woensdag 27 juli 

jl. overleden mevr. Lammigje Hendrika 

Doornenbal-ter Stege. Zij woonde sinds 

een jaar in het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis, locatie Davidshof en leefde met 

onze wijkgemeente mee. Komend vanuit 

Gendt (Betuwe) en uit een wat andere 

kerkelijke achtergrond voelde ze zich sterk 

aangesproken door de diensten in de Joris 

en was ze blij verrast met de betrokkenheid 

vanuit de gemeente en het meeleven met 

haar. Ze kwam uit een schippersfamilie. 

“Scheepke onder Jezus’ hoede” was een oud 

lied dat haar en haar man vergezelde. Ze 

kon hevig twijfelen, als wandelend op de 

golven. Ze werd dan heen en weer geslin-

gerd, maar zocht dan haar houvast weer 

bij Hem die zegt “Stil maar, Ik ben het.” 

Maandag 1 augustus vond haar begrafenis 

plaats in Gendt waar ze vele jaren woonde 

en ook haar man begraven is. We betuigen 

haar kinderen, klein- en achterkleinkinde-

ren onze deelneming met haar overlijden. 

(Nog geen) vrucht
Onze Turkse buurman Adil werkt ijverig aan de wijnstok tegen onze carport. Al voor 

het tweede seizoen is hij bezig met bemesting, water geven en opbinden. Het is 

duidelijk dat je niet zomaar druiven krijgt als we zien hoeveel energie hij erin stopt. 

Twee jaar geleden had Adil ongevraagd een druiventak gepoot. We troffen het plantje 

ineens bij één van de houten palen van de carport aan. We waren verbaasd, maar 

vonden het ook wel leuk dat hij zo spontaan te werk was gegaan. Het water haalt hij 

met een emmertje uit de gracht voor ons huis. Telkens weer spijkert hij er een nieuw 

latje aan om de takken verder te leiden. Vruchten draagt de wijnstok nog niet, daar 

ziet Adil nog steeds naar uit.

Onlangs was Adil een aantal weken weg. Met enige weemoed droeg hij zijn taak aan 

ons over. ‘Nee, buurman, u bent niet zo’n goede tuinman’, liet hij Marc weten. Maar 

toen hij terugkwam was hij blij. Alles groeide nog.

Zijn zoon Hasan houdt van een stevig gesprek. Ongeveer een jaar geleden was hij op 

een winteravond onder dezelfde carport een discussie met Marc begonnen. Een paar 

islamitische buurmannen hadden zich daarbij gevoegd. Hasan voegde zijn geloofs-

genoten toe: ’Als je deze buurman moslim maakt, dan heb je de hoofdprijs’. Maar een 

vriend van zijn vader hield niet van de hoge toon waarop hij het gesprek voerde. Met 

zachte hand haalde hij Hasan van straat.

In het voorjaar daarop kregen we een kaart: Hasan ging trouwen. Wij werden uitge-

nodigd om op de bruiloft te komen. Het deed ons goed, en we dachten na over een 

cadeau. Zouden we een Turkse Bijbel kunnen geven? We overwogen het, maar kwa-

men tot de conclusie dat het misschien wat te veel zou zijn. Ik kreeg een ander idee. 

Ik ontwierp een schilderij in de stijl van de trouwkaart, met daarbij een Bijbeltekst uit 

1 Korinthe 13 over de liefde. De vindplaats van de tekst had ik er met kleine lettertjes 

bij gezet. Op internet had ik de Turkse vertaling van deze tekst gevonden. Want het 

moest natuurlijk wel in de taal van het hart. Ik had het met veel glitter en glamour 

ingepakt.

Op het uitbundige feest waren we bijna de enige niet-Turkse Nederlander. We over-

handigden het cadeau aan de bruid en bruidegom toen het eerste dansen voorbij was. 

Ze zouden het thuis uitpakken… 

Twee dagen later liet Marc de hond uit. Al snel kwam hij een glunderende Hasan te-

gen. ‘Buurman, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het mooie schilderij! We hebben 

het midden in de kamer gezet. Het was het mooiste cadeau wat we hebben gekregen. 

Echt, ik wist niet dat zoiets moois in de Bijbel stond!’ Hasan wist uit zijn hoofd dat het 

in 1 Korinthe 13 stond. Dat had hij gezien. ‘De buurvrouw heeft het wel heel sneaky 

verstopt tussen de tekening van bloemen!’ lachte hij. 

Vandaag is Marc bezig om opnieuw een Bijbelstudie voor te bereiden. Om te bemes-

ten en water te geven wat al geplant is. Zoveel mogelijk wordt de Bijbelstudie vertaald 

in de taal van het hart, Somalisch. Wat heerlijk om te zien dat er groei is en er weer 

takken kunnen worden opgebonden. Misschien zien we nog niet heel veel vrucht. 

Maar de eerste vruchten zijn er zeker! En we zien uit naar meer vrucht omdat we 

weten dat de Landman trouw is aan zijn Woord!

Marc en Angela
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Nijenstede
kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84

(ingang Randenbroekerweg) 

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

tijdelijke scriba pastorale commissie: Jacqueline Diekema 

Jacqueline.Diekema@kpnmail.nl

penningmeester: Paul Poort, pgpoort@ziggo.nl

NL29 INGB 0003 2581 16 

t.n.v. Kapelfonds Nijenstede

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
kerk: Johanneskerk, Westsingel 30 

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

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

a.liebich@kpnplanet.nl 

secretaris: Laura van Rossum du Chattel,

secretaris@johanneskerk.nl

penningmeester: NL44 ABNA 0432 4326 55 

t.n.v. Kerkvoogdij Johanneskerk, Amersfoort

internet: www.johanneskerk.nl
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Van de geestelijke verzorging
Wees hier aanwezig

Licht dat leven geeft

aan mens en wereld.

Wees hier aanwezig

Stem die roept:

doe recht aan wie lijden en niet leven.

Wees hier aanwezig

Kracht tot bevrijding

voor wie niet gezien worden.

Wees hier aanwezig

Vuur van verlangen

naar recht en vrede.

Wees hier aanwezig

U die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, 

Vuur

en zoveel meer…

Dat wij worden mens- medemens- naaste

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring 

is: dinsdag 4 oktober

Info over de ruimte bij de receptie.

Wij gedenken
Op 4 juli 2022 overleed 
mw. A.M. Vree-Bloemberg

(geboren op 19 april 1926).

Op 7 juli 2022 overleed
mw. G. Binnendijk-Bloemendal 

(geboren op 28 februari 1933).

Op 26 juli 2022 overleed
 mw. M.P. Regtop

(geboren op 24 september 1928).

Op 30 juli 2022 overleed
mw. G. van Elst-Berkhof 

(geboren op 27 maart 1921).

Op 25 augustus 2022 overleed
 mw. J.M. Verschuur

(geboren op 8 november 1931).

We wensen alle nabestaanden en eenieder 

die zich met hen verbonden voelt, heel veel 

sterkte toe en nabijheid van God en mensen.

En voor u en jou alle goeds en zegen! 

 Vriendelijke groeten van Leo Houweling

Duif schukit onder de paraplu
In de maand september vliegt de Vredesduif 

van de Johanneskerk weer naar een nieuwe 

bestemming. De medewerkers van ‘Entree’, 

waar de duif het afgelopen jaar verbleef, 

deden de suggestie om de Vredesduif te la-

ten nestelen bij ‘De Blauwe Paraplu’. Na een 

kennismaking met deze organisatie bleek 

dit een goede suggestie.  

Wat is ‘De Blauwe Paraplu’? Kort gezegd: 

de organisatie werkt voor en met startende 

ondernemers met een bijstandsuitkering. 

In 2016 is de Coöperatie De Blauwe Paraplu 

in Amersfoort opgericht. Er komt veel kijke 

bij de weg van uitkering naar ondernemer-

schap. Denk aan de landelijke regelgeving: 

als je een onderneming start en je gaat 

verdienen, dan vervalt meteen je bijstands-

uitkering. Maar je verdiende geld heb je 

nodig om te investeren in je bedrijf… Een 

Sociale Coöperatie zoals de Blauwe Paraplu 

verbindt ondernemers en maakt gebruik van 

elkaars individuele mogelijkheden. Soms 

worden ondernemers lid van de coöperaties, 

en soms kunnen deelnemers zonder de co-

operatie als zelfstandig ondernemer verder 

gaan. De coöperatie is dan een tussenstation 

geweest. Het hoofddoel van de coöperatie 

is: op enigerlei manier participeren in de 

maatschappij. Het hoofddoel is uitdruk-

kelijk NIET: uitstroom uit de uitkering. Want 

er zijn mensen in onze maatschappij die 

blijvend steun nodig hebben. Er bestaan 

inmiddels ongeveer 25 Sociale Coöperaties 

in Nederland, vaak in de wat grotere steden. 

Er is ook een landelijk verband van Sociale 

Coöperaties. De Blauwe Paraplu huurt kan-

toorruimte in wijkgebouw ‘De Witte Vlinder’ 

in Kruiskamp, van Galenstraat 30. De Blauwe 

Paraplu heeft een coördinator in parttime 

dienst, en er zijn 2 parttime begeleiders. 

Mw. Jessica de Ruijter is contactpersoon. 

Onze gemeente kent sinds enkele jaren de 

traditie van een zogenaamde ‘vredesduif’ 

die ieder jaar in september naar een nieuwe 

plek wordt gebracht. Vaak een plek die we 

nog niet kenden. Daardoor leren we weer 

een nieuw deel van de stad en de positieve 

energie van mensen kennen. De duif van 

aardewerk brengt symbolisch vrede en 

contact legt tussen onze kerk en de plaats 

waar zij haar nest heeft. De duif zoekt altijd 

in september een nieuwe plek omdat dan 

in de kerk de Vredesweek wordt gehouden, 

dit jaar van 17 tot 25 september. De duif is 

eerder geweest bij de Straatpastor, bij de 

Straatadvocaat, bij ontmoetingscentrum 

Beytna in de wijk Nieuwland, en in Randen-

broek bij buurtcentrum Entree. 

Dineke Spee, diaconie

 

"Meer dan ooit hebben we de liturgie nodig. Leven zonder liturgie is in de chaos terecht komen. Of in de banaliteit. Of in 

de stress. Of in de strik. Of in de arrogantie."

De redactie van Drieluik vroeg ons zelf een impressie te 

geven van het boek Dichter bij God, aanwijzingen voor 

een rijke liturgie. We maken van de gelegenheid gebruik 

om een intro op het boek te geven en onze motivatie voor 

het schrijven van dit boek uit te leggen. 

We begonnen dit stuk met een citaat uit het boek. Een 

citaat waarin de urgentie van de liturgie naar voren komt. 

Liturgie is niet een speeltje, een ochtendje uit voor hob-

byisten. In en door de liturgie raken we het geheim van 

alle dingen. Daarom kunnen wij ons geen leven indenken 

zonder de liturgie.

Tegelijk beseffen we dat liturgie ook sleets kan raken. 

Dat het voor het gevoel niet meer raakt aan het geheim 

van alle dingen. Dat het iets is voor 60-plussers die ‘er 

nog aan doen’. Vandaar dit boek. Waarmee we gewoon 

vertellen wat liturgie is: tweerichtingsverkeer tussen God 

en mensen, tussen Christus en de gemeente. Waarin God 

iets doet met ons, en wij iets doen in de richting van God. 

Maar waarin we ‘aanwijzingen voor een rijke liturgie’ 

willen geven. Een liturgie die ons helpt in de ontmoeting 

met God. Zo denken we dat een protestantse liturgie 

kan verschralen door een wel erge grote nadruk op het 

gehoor. Alsof we maar één zintuig hebben, en niet vijf. 

Een kerk wordt dan al gauw een gehoorzaal. We hebben 

echter ook ogen en tastzin. Bovendien zijn we ook lijfe-

lijke mensen. Dat komt allemaal uit in de viering van het 

heilig Avondmaal. Waarom vieren we dat zo weinig? En 

hoe kan ook verder onze lijfelijkheid meer meedoen? 

'Een liturgie is iets anders dan 

een agenda afwerken of een 

programma afdraaien.'

Een ander accent is wat we ‘spiritualiteit’ noemen. Een 

liturgie is iets anders dan een agenda afwerken of een 

programma afdraaien. Het is een gebeuren dat ons diep 

raakt en dat ons, met elkaar, maar ook persoonlijk,

 in contact brengt met Christus. Hij is niet iemand van 

2000 jaar geleden, maar Hij is aanwezig en vervult ons 

bestaan.

Wij hebben een boek geschreven over protestantse litur-

gie. Tegelijk stellen we ons open voor andere liturgische 

tradities. 

We laten ons inspireren door het sacramentele van de ka-

tholieke traditie. Maar ook door het aanbiddingselement 

in de meer evangelische stroming. We houden van onze 

traditie en grijpen in ons boek terug op oude gebeden en 

oude rituelen. We stellen ons echter ook open voor onze 

tijd en onze tijdgenoten en stellen ons open voor vernieu-

wing (bijvoorbeeld in muziek en zang). Wij ervaren dat 

niet als tegenstelling. 

Met dit boek hopen we het gesprek op gang te krijgen 

over de liturgie. Om daar een zetje aan te geven vind je 

aan het einde van elk hoofdstuk een aantal gespreksvra-

gen. Wie weet kan dit gesprek tussen onze gemeenten 

ook Amersfoort-breed gevoerd worden. Wat dat betreft 

zouden wij zeggen: wie volgt?

Ineke Cornet en Arjan Plaisier 

'Leven zonder liturgie 

is in de chaos terechtkomen'

Over een boek om het gesprek over liturgie op gang te brengen
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Kerk-
diensten
DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

Zondag 18 september 10.00 uur 09.00 uur Schrift en Tafel      10.00 uur    10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.30 uur 10.30 uur 09.30 uur  Op. winterwerk

 Ds. D.Ph.C. Looijen Ds. D. van Loo Ds. I. Smedema   Dr. A.J. Plaisier Bevestiging Ambtsdragers Ds. A. Baarslag Gemeentezondag Ruimteviering Ds. Gerard Kansen Dr. W.J. Dekker

 18.30 uur  10.30  uur Schrift en Gebed   Ds. Paul van der Harst  Ds. Wim Verschoor   18.30 uur 

 Ds. G. van Meijeren         Ds. G. van Meijeren 

                   

Zondag 25 september 10.00 uur startzondag  09.00 uur Schrift en Tafel   10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur Startzondag 10.00 uur   10.00 uur   10.00 uur  doop 09.30 uur   24 sept. 16.00 uur viering

 Ds. Hendrik Mosterd Ds. J. van Baardwijk mw. Ds. M. de Goei -  Dr. A.J. Plaisier Ds. Tjeerd de Boer Ds. W. Bos Ds. Berend Borger Dhr. Daan Gutter Ds. Gerard Kansen Ds. R. van der Knijff,  in Amersfoortse Zwaan

 18.30 uur Adventure 10.30 Schrift en Tafel Jansma       18.30 uur    

 Ds. Bart Visser         Dr. W.J. Dekker           

Zondag 2 oktober 10.00 uur  09.00 uur Schrift en Tafel 10.00 uur   10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur Welkom 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.30  uur

 Ds. Hendrik Mosterd Ds. J. van Baardwijk Ds. M. van Amerongen  Dr. A.J. Plaisier Ds Titus Woltinge  en afscheid Ds.. Gerben Brunsveld Dhr. Jan Nienhuis Ds. W. Bos Dr. W.J. Dekker   

 18.30 uur  10.30  uur  Schrift en Gebed    Ds. W. Verschoor  &     18.30 uur       
 Dr. W. Dekker     Ds. R.G. van der Zwan    Kand. P.  van der Schee

     

Zondag 9 oktober 10.00 uur 09.00  uur Schrift en Tafel         10.00 uur  10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur  Schrift en Tafel 10.00 uur 10.00 uur 09.30 uur 9 okt. Regenboogviering 
 Ds. B.A. Belder Ds. H. de Roest  Ds. R.G. van der Zwan  Ds. W.J. van Schaik Ds. Kees Jan Rodenburg Dhr. K. Hoogendoorn  Ds. Wim Verschoor Dhr. Harm Dane Ds. Gerard Kansen Ds. A. Schroten, Rensw. in de St. Franciscus 
 18.30 uur  10.30  uur  Schrift en Gebed        18.30 uur  Xaveriuskerk.

 Ds. J.W. de Hek         Dr. W.J. Dekker Zie stadsdominee.nl         
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Amersfoorts cantatekoor

Zaterdag 8 oktober a.s. om 17:00 voert het Amersfoorts Cantatekoor en -orkest ol.v. Bas Ramselaar in de Sint-Franciscus Xaverius-

kerk 2 cantates uit en wel van J.S. Bach BWV 106 en van G.Ph. Telemann TWV 4-17. Hartelijk welkom allemaal. 

Meer info zie www.rondomdecantates.nl
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Bachdag Amersfoort
Op 8 oktober vindt alweer de 5e editie van dit tweejaarlijks 

festival plaats. Een daglang spelen musici van alle leeftijden 

voor muziekliefhebbers van alle leeftijden op alle denkbare 

instrumenten muziek van Bach, Bachs familie, Bachs tijdgenoten, 

Bachs navolgers en door Bach geïnspireerde componisten.

Ruim 15 lokaties in de Amersfoortse binnenstad zetten 

hun deuren open voor wel 70 optredens, bijna allemaal 

gratis toegankelijk. De dag wordt afgesloten met een groot 

korenconcert in de St. Joriskerk. De programmafolder is af te 

halen bij de VVV Amersfoort. Het meest actuele programma, plus 

heel veel informatie over onder andere de optredende musici, is 

te vinden op www.bachdagamersfoort.nl 

We zoeken nog gastheren/-vrouwen!

De organisatie van de Bachdag zoekt vrijwilligers die het leuk 

vinden om als gastheer of gastvrouw te helpen op één van de 

optreedlokaties van dit festival. Lijkt het jou wat om op 8 oktober 

een dag of dagdeel in muzikale sferen te verkeren en om publiek 

en musici wegwijs te maken op de optreedlokaties? Stuur dan een 

mailtje naar vrijwilligersbachdag@outlook.com en we nemen 

snel contact met je op. 

Uitnodiging voor Adventure diensten 
in de Adventkerk

In de Adventkerk vindt één keer per twee maanden een Adven-

ture dienst (voorheen Advent Event) plaats. De reguliere avond-

dienst wordt dan meer ingevuld als zangdienst en er is dan ook 

veel ruimte voor lofprijzing naast de overdenking. In de afgelopen 

tijd is na een evaluatie besloten om deze diensten iets meer focus 

te geven.

De komende 2 jaar zullen we ons met een vast team van betrok-

ken voorgangers bezinnen op thema’s die verbonden zijn met 

praktisch christen-zijn: het werk van de Heilige Geest, discipel-

schap en de komst van het Koninkrijk. 

Een rode draad in de Bijbel is het Koninkrijk van God. Dat konink-

rijk kom je op allerlei plekken tegen, zowel in het Oude als in het 

Nieuwe Testament. De kerk kun je beschouwen als een voorpost 

van dat koninkrijk. In de Adventure diensten duiken we dieper in 

die hele thematiek. Wat is het Koninkrijk van God en wat bete-

kent het om als kerk een voorpost te zijn van dat Koninkrijk?

Hoe gaaf is het om samen met mede-gelovigen uit de kerken bin-

nen de PGA hierop te bezinnen, in een breder verband het geloof 

te beleven en als christenen binnen de PGA met onze eigen kleur 

maar ook gezamenlijk handen en voeten te kunnen geven aan 

het Koninkrijk van God!

We zingen onder leiding van de Advent Band liederen uit Opwek-

king, Psalm Project, Psalmen voor Nu en Sela.

Hierbij een hartelijke uitnodiging om de volgende Adventure 

dienst van zondagavond 25 september om 18.30 uur met ons mee 

te beleven in de Adventkerk!

Hartelijke groeten, de Advent Band

Workshop over Simone Weil: 
aandacht als instrument van liefde

Momenteel is er een her-

nieuwde belangstelling voor 

het gedachtegoed van de 

joodse filosofe, politiek acti-

viste en mystica Simone Weil 

(1909-1943). Haar gedachten 

blijken zeer actueel in onze 

tijd waarin er sprake lijkt van 

een tekort aan aandacht in 

relaties, op de werkvloer, in 

de zorg en in de overheid.  

Gedurende vier avonden maken we kennis met het gedachte-

goed van Weil en gaan we ons oefenen in aandacht voor jezelf en 

de ander.  

Govert Jan Bach, theoloog en pastoraal psycholoog verzorgt de 

avonden. Hij werkte als ziekenhuispredikant, psychotherapeut, 

programmamaker en schrijver. Sinds 1970 is hij bezig met het 

gedachtegoed van Simone Weil.

Voor meer informatie zie de website van de Bergkerk, onder 

Activiteiten.

Tijd en plaats: 

dinsdag 1, 8, 22 en 29 november, van 20.00-22.00 uur, Bergkerk.  

Opgave bij: riemkeleusink@gmail.com

De Stichting Inloophuizen Amersfoort [opgericht 24-06-2015] 

is een fusie van 4 inloophuizen. 

 

Zomaar binnen kunnen lopen is de basis van de activiteiten. 

Ook zijn er [wijk]maaltijden, workshops en veel per huis verschil-

lende activiteiten. 

 

De SIA wordt, behalve door de 4 beroepskrachten, gedragen door 

veel vrijwilligers. Maar nu zoeken we nieuwe mensen die ons 

ondersteunen. Kijk voor de mogelijkheden op 

http://stichtinginloophuizenamersfoort.nl/. Doet u mee? 

 
SPECIALE OPROEP 

In het Centrale Bestuur van de SIA hebben wij een VACATURE 
voor 

SECRETARIS 

Zie voor de functieomschrijving www.pkn-amersfoort.nl.  

Meer informatie: Reina van Mourik rmvanmourik@live.nl



De Lucht

De lucht is zwaar van geur 

van rozen en seringen; 

mijn hoofd is vol van zorg 

om jou en vele verre dingen; 

mijn hart, zwaar van verdriet, 

kan ondanks alles zingen 

van U, die alles weet en mij tóch 

telkens weer verrast met zegeningen: 

een klaproosveld, een jonge kat, 

de schaduw van een wilg, de kringen 

in ‘t water, veroorzaakt door een eend: 

zo stil en zonnig is het dat 

Uw schepping zó 

door U moet zijn gemeend.

Joop


