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Alles wat we nodig hebben
Gods missie, Liefde en een stapel brownies
 
Ooit deed ik een cursus over kerk-zijn en mochten we ons droombeeld voor 
de kerk tekenen. Op papier tekenden we groepen mensen, soms met open 
gebouwen, vol liefde en licht, mensen die elkaar het beste toewensten en 
hand-in-hand samen de toekomst tegemoet traden. Het was prachtig en 
idealistisch.  
 
Soms lastig om terug te zien in de wereld, toch heb ik hoop, want overal 
ter wereld waar ik een kerkdienst meemaak ontdek ik de Liefde. Zo ook in 
Amersfoort. 
 
Tour du PGA 

Dit jaar maak ik met mijn kinderen een tour langs alle kerken van de PGA 
in Amersfoort. Zij nemen een lijstje vragen mee om te beantwoorden en 
na afloop bespreken we wat we leuk vonden en wat niet. De jongste mag 
een cijfer geven aan de kindernevendienst, een taak die hij uiterst serieus 
neemt.  
 
Op een later moment ga ik hier nog verder op in, maar ik kan al wel vast 
verklappen dat we in iedere wijkgemeente opgemerkt en aangesproken 
worden en uitgenodigd voor de koffie na de dienst. We zijn nog niet overal 
geweest, maar voor mijn kinderen is er al een winnaar voor de beste cake bij 
de koffie. Overduidelijk de Emmaüskerk met brownies.  
 
Visie voor de toekomst 

Dat wij gezien worden stemt mij hoopvol voor de PGA en haar toekomst. 
In dit nummer van de Drieluik gaat het over de toekomst van de kerk 
in Amersfoort. Dat alles naar aanleiding van de visie die de Algemene 
Kerkenraad schreef. Een samenvatting leest u daarvan op blz. 3 en verder. 
Een verdieping over de toekomst van het jeugdwerk leest u op blz. 5 en hoe 
de predikanten van de PGA samenwerken op blz. 7. En bij de wijkberichten 
vindt u meer informatie over de visie die de wijken hebben voor hun eigen 
gemeenschap. Leest u vooral wat ze schrijven, zo weten we ons verbonden 
met elkaar.  
 
Is het schrijven van een visie, of het uittekenen een gedroomde toekomst 
dé manier om de kerk veilig te stellen? Absoluut niet, het gaat niet om 
een tennisvereniging of een boekenclub, de kerk is méér dan dat. Het gaat 
om de missie van God zelf en dat wij daar een onderdeel van mogen zijn. 
Samen mogen we zoek naar het werk van God, elkaar zien én in liefde 
samen op weg gaan.  
 
 

Martien Hoekzema

Hoofdredacteur 

 
De afbeelding op de voor en achterkant is een bewerking van een foto van 
een Godly Play bijeenkomst in de Bergkerk, om de mozaïek van onze kerken 
te benadrukken. Op blz. 5 leest u hier meer over.  



3 Groen Randje
 Remko de Vos schrijft over het wonder van het Leven, en 

hoe dat hoop geeft in donkere tijden.  

4 -5 Op weg naar een lichtere kerk 
 Hoe willen we nu en in de toekomst kerk zijn in 

Amersfoort? Daarover heeft de AK zich gebogen. Gerard 
Raven beschrijft de belangrijkste punten.  

6-7  Kerk: ontmoetingsplek voor het leven... 
 en zingeving  
 Als je het over de toekomst hebt, dan heb je het over de 

jeugd. Wat is hun rol & bijdrage?  

7 Lezenswaard
 Over boeken die je doen denken. Dit keer een roman over 

oorlog en lijden vanuit opmerkelijk perspectief.

8-9  ‘Samen kerk zijn zit in onze botten 
 als dominees’ 
 Interview met ds. Willem Jan Dekker (st. Joriskerk) en ds. 

Jan van Baardwijk (Bergkerk) over het ministerie, waar 
dominees uit alle wijkgemeentes samenkomen.  

9  De diaconie voor het licht 
 Gert de Pijper bezoekt iedere maand een diaconie in de 

wijkgemeentes. Dit keer bezoekt hij de Emmaüskerk en 
spreekt met de diakenen over zoeken, samenwerken en 
verbinden.  

10-11 Stadsdominee & Amersfoortse Zwaan
 Kerstlichtjestocht 2022 komt eraan. Er worden nog 

vrijwilligers gezocht! Daarnaast zijn er wel veel activiteiten 
in de Zwaan voor iedereen.  

12-30  Wijknieuws
 Lees meer over de visie en het werk in de 10 

wijkgemeentes van Amersfoort.  
  
31 Protestantse Gemeente Amersfoort
 Nieuws uit de Algemene Kerkenraad 

32-33 Kerkdiensten

34-35 Allerlei
 Activiteiten, vacatures en oproepen. 

inhoud
Oktober

3

(W)onderweg
Met deze groene, marginale columns ben ik nu al 
een poosje bezig. Ecologie is binnen de kerk steeds 
minder marginaal. In de Drieluik was de (klimaat)
crisis meerdere malen een thema. Steeds meer kerken 
in Amersfoort en wereldwijd zijn hiermee bewust 
onderweg, bezig met duurzame(re) initiatieven, 
doordenken thema’s als klimaatrechtvaardigheid. 
Uit preken klinkt bezinning op de verschillende 
milieucrises waar we (kerk en wereld) voor staan. 
Tijdens de Assemblee van de Wereldraad van Kerken, 
onlangs in Karlsruhe was hier ook volop aandacht voor.

Dat is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws 
is dat kerken deze problematiek niet meer uit de weg 
gaan. Het slechte nieuws is dat de crises ook niet meer 
uit de weg gegaan kunnen worden.

Hoe gaan we verder onderweg met deze bedreigingen, 
die als een donkere wolk boven ons hangen?

Je zult maar boer zijn. En zó omgaan met de bodem (door 
regeneratieve landbouw), dat deze ná jouw oogst rijker 
is geworden in plaats van armer. Hoe mooi moet dat 
zijn! 

Je zult maar gelovig zijn. En worstelen met de hoop en de 
verhalen van het komende Koninkrijk, omdat je weet 
hoe zeer de aarde bedreigd wordt. Zoekend naar het 
goede leven en inspiratie daarvoor, naar manieren om 
de wereld mooier te maken, mooier door te geven. Hoe 
zwaar kan dat soms zijn! 

Je zult maar kerk zijn. En eeuwenoude woorden hebben: 
waar, wijs en heilzaam. En hiermee hoop en inspiratie 
kunnen bieden voor wie nú probeert te oogsten, nú 
probeert te leven in onze bedreigde schepping. Je zult 
maar nabij willen zijn in die praktische zoektocht naar 
verantwoord gedrag, ook binnen de kerk zelf. Hoe 
uitdagend kan dat zijn! 

Als we niet (meer) geloven in wonderen, dan 
krijgt somberheid snel de overhand. Het is bijna 
onvoorstelbaar dat onze gemankeerde samenlevingen 
de ecologische crises kunnen oplossen. Maar het 
Leven is een wonder, elke dag opnieuw. Dat de Kerk 
is voortgekomen uit Jezus, dat is een wonder. Laten 
we vol verwachting onderweg blijven gaan. Omdat, 
opdat, totdat God ons thuis zal brengen uit onze 
verdwaaldheid.

Remko van der Vos is  Lid van de Fonteinkerk
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Op weg naar een 
lichtere kerk
Een pragmatische toekomstvisie         

Hoe willen we nu en in de toekomst kerk zijn in Amersfoort? 

Deze beleidsmatige vraag komt steeds weer aan bod in de Algemene 

Kerkenraad (AK), het bestuur van de Protestantse Gemeente Amersfoort 

(PGA). Beleid maken hebben we vaker gedaan; in 2010 schreven we onze 

laatste beleidsnota en in 2019 ontwikkelden we vier speerpunten: de 

solidariteit tussen wijken, de relatie wijken-AK, de stadsdominee en 

samenwerking met andere kerken.

Deze speerpunten werkten we in het voorjaar van 2022 uit tot 
een concreet plan. We hadden het daarin o.a. over digitale kerk 
en stedelijke portefeuilles. Toen bleek dat dit veel te ambitieus 
was, gingen we terug naar de tekentafel. Terug naar een lichtere 
kerk, een slagvaardige PGA. Dit nieuwe stuk is vooral een visie 
op onze aanpak, hóe we samen willen werken. Concretere plan-
nen maken we gaandeweg. We delen onze visie graag met u als 
lid van de PGA. 

Verbinding in Amersfoort
Amersfoort kent een rijke geschiedenis van geestelijk leven. De 
stad staat vol kerken. Terwijl in heel Nederland de kerk naar de 
marge verschoof was dat hier minder. Zo hebben wij in deze 
eeuw maar één kerkgebouw gesloten. Iets om dankbaar voor te 
zijn. 

Natuurlijk zien we ook hier dat de overdracht van het geloof 
naar de volgende generatie niet meer vanzelf gaat. Maar daar-
mee beseffen we ook hoe waardevol het is om samen te komen 
in het geloof en dat de Heer zelf aanwezig is. 

Die verbondenheid delen we met alle wijkgemeenten van de 
PGA. We beseffen steeds meer dat niemand op zichzelf kerk kan 
zijn, dat we zorg voor elkaar dragen en samen getuige zijn van 
het evangelie van Christus, in woord en daad. 

Samenwerken en samen kerk zijn heeft in deze tijd een lichte 
structuur nodig. Mobiel, flexibel en gericht op de kern van 
kerkzijn. 

De rol van de Algemene Kerkenraad
De AK geeft leiding aan de organisatie van de PGA. Hierin 
zijn alle wijkgemeenten vertegenwoordigd, het college van 
kerkrentmeesters en het college van diakenen. Het is een 

ontmoetingsplek waar we plannen maken voor onderlinge 
samenwerking, hete hangijzers bespreken, elkaar bemoedigen 
en toerusten. 

Lichte structuur
Een lichte structuur betekent voor de AK dat we minder gaan 
vergaderen en niet alle oude ballen in de lucht houden. We 
stellen scherpe vragen, aan onszelf en aan elkaar. Hoe zijn onze 
wijkgemeenten plaatsen van Godsontmoeting? Wat willen we 
overdragen aan een volgende generatie?

Meer betrokkenheid bij 

wijkgemeenten
Het dagelijks bestuur van de AK gaat vaker op bezoek bij de 
wijkraden. De AK zal sneller in actie komen als een wijk in de 
gevarenzone komt. Dat is recent al gebeurd bij de Emmaüskerk, 
die ook zelf aangaf hulp nodig te hebben. Ook worden nieuwe 
vormen van samenwerking als het Kwartet en het Vierkerken-
overleg gevolgd; hiermee zijn acht van de tien wijken al meer 
met elkaar actief en worden de taken lichter. Er worden ook 
themabijeenkomsten over belegd.

De AK houdt steeds contact met de predikanten, diakenen en 
kerkrentmeesters. Een belangrijk instrument is de meerjaren-
planning, waarin is uitgerekend of predikanten die vertrekken 
voor evenveel uur kunnen worden vervangen. De komende jaren 
gaan veel dominees met emeritaat, zodat het goed is nu al te 
weten waar we aan toe zijn.

Open en eerlijk
We beseffen dat ons werk saamhorigheid en samenwerking no-
dig heeft. Dat willen we stimuleren. Daarbij is het belangrijk dat 

door: Gerard Raven  Afbeelding: Digitale bewerking
 van een foto van een kerkdienst in de Johanneskerk.
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we open en eerlijk zijn, ons niet mooier voordoen dan we zijn en 
helder communiceren. We vertrouwen daarin de Geest die onze 
zwakheid te hulp komt. 

Missionaire roeping
We zien dat in een post-christelijke samenleving onze roeping 
anders wordt. We realiseren ons dat we keuzes moeten maken 
over presentie van de kerk in de wijk en over eigentijdse vormen 
van missionair werk. We denken met elkaar na over nieuwe vor-
men van kerkzijn, ook voor bepaalde doelgroepen. Dat doen we 
trouwens al; denk bijvoorbeeld aan Nachtlicht. Maar we kunnen 
nog méér op zoek gaan naar het werk van de Geest in deze tijd.

Samenwerkingen
Het ministerie
Het ministerie is de plek waar alle predikanten van de PGA 
elkaar ontmoeten. Ze proberen waar mogelijk samen te werken 
en doen dit van harte. Ze kijken o.a. naar de inzet van predikan-
ten op PGA-niveau. 

Commissie Communicatie
De commissie Communicatie ondersteunt de contacten binnen 
en tussen de wijken, werkt aan nieuwe media en een website 
gericht op lezers buiten onze kring. 

Diaconie
De diakenen hebben een eigen beleidsplan (2022-2027) waarin 
ze beschrijven hoe ze de komende jaren te werk gaan. De AK 
blijft dit werk ondersteunen en blijft werken aan diaconaal 
bewustzijn onder de kerkleden van de PGA. 

De Stadsdominee
Stadsdominee Diederiek van Loo geeft invulling aan de missio-
naire taak van de PGA door buiten de kerk contacten te leggen 
en activiteiten te organiseren gericht op rand- en niet-kerkelij-
ken. De AK ziet erop toe dat het werk stadsbreed en in de wijken 
blijft samenhangen en op elkaar inwerkt. 

Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord
De contacten met de protestantse gemeente Hoogland/Amers-
foort-Noord zijn geïntensiveerd. Ook worden verdere vormen 
van samenwerking gezocht; denk aan de kerkbladen Drieluik en 
Lopend Vuur. Er zal een moment aanbreken waarop we elkaar de 
vraag moeten stellen waarom we nog niet één zijn.

Raad van Kerken
De AK blijft de ontmoeting en samenwerking met de andere 
kerken en geloofsgemeenschappen in Amersfoort zoeken. Dit 
binnen het verband van de Raad van Kerken Amersfoort, waarbij 
ook nadrukkelijk aandacht is voor contacten met de migranten-
kerken. We stimuleren interkerkelijke samenwerking in de wijk.

Wat de toekomst brengen moge....
Het werk van de PGA en de AK is nooit af en altijd in beweging. 
We stellen gaandeweg prioriteiten en maken verdere plannen. 
Daarin zoeken we altijd naar Gods wegen voor de kerk in Amers-
foort en gaan onder Zijn zegen de toekomst tegemoet. 

Uw gebed, inzet en kritische blik zijn daarbij voor ons onmis-
baar. Wilt u doorpraten over de visie, het werk van de AK of de 
samenwerking tussen de wijkgemeenten? Dan nodigen we 
u van harte uit om contact op te nemen met het moderamen 
(dagelijks bestuur) van de AK. Hiervoor mailt of belt u met de 
voorzitter, Gerard Raven: voorzitter@pkn-amersfoort.nl of 
033 480 8639.
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door: Mariette Christophe  Foto's: Rick Keus, Rickkeus.nl

Kerk: Ontmoetingsplek voor 

het leven... en zingeving
Als we praten over de toekomst van de kerk dan is daar een belangrijke 

groep die daarin de dienst gaat uitmaken: de jeugd. En dan rijst meteen 

de vraag: wat is hun rol in en bijdrage aan een vitale kerk, in welke 

vorm dan ook? Hoe kan het Christelijk geloof van betekenis zijn voor 

de jonge mensen van nu? De kiem van dit alles ligt in vandaag. Daarom 

sprak Mariëtte Christophe met Erik Renkema, oud jeugdouderling, 

theatermaker en geestelijk vader van KIEM (Kerk In Elke Maat), lid van 

de Fonteinkerk en met Jacomijn van der Kooij, jeugdouderling in de 

Bergkerk. En beiden werkzaam bij Verus in Woerden, Vereniging voor 

katholiek en christelijk onderwijs.

Geloofsopvoeding
Jacomijn: "In de Bergkerk zien we een toename van kleine 
kinderen en tieners. Daarom zijn we bezig om, via de methode 
van Godly Play, ouders en kinderen te verbinden, door elkaar 
verhalen te vertellen over de Bijbel en hen in aanraking te bren-
gen met rituelen. Vooral de rituelen vinden we belangrijk. Door 
de methode ontmoeten ouders elkaar ook en kunnen met elkaar 
praten over de geloofsopvoeding. We bemerkten een behoefte 
bij ouders om meer gezamenlijk op te trekken in (geloofs)
opvoeding en ervaringen uit te wisselen en te delen." 
Erik: "Voor de toekomst van de kerk is het voor de kinderen heel 
belangrijk dat geloofsopvoeding gethematiseerd wordt vanuit 

de rijkdom van 
de verhalen uit 
de Bijbel: immers 
het Christelijk 
geloof heeft veel 
te bieden. En dat 
niet instrumen-
teel, want jonge 
mensen bepalen 
zelf de toekomst 
in de kerk. En 
met thematisch 
bedoel ik: Hoe 
bid je, hoe gaat 
het ritueel van 
het avondmaal er 
uit zien, hoe praat 
je met elkaar 
over het leven en 
geloof, wie/wat is 
God nu eigenlijk. 
Het moet niet 
gaan over wát we 

geloven, maar 
eerder hóe we 
geloven."
Jacomijn: "Het 
is niet voor de 
toekomst van de 
kerk, maar voor 
de jonge mensen 
zelf en voor de 
toekomst van 
het christelijk 
geloof, dat zoveel 
heeft te bieden 
aan de mens. 
Daarbij komt dat 
kerken er best 
anders mogen 
gaan uitzien in de 
nabije toekomst. 
Het wezenlijke 
onderdeel van 
het menszijn is 
de aandacht voor zingeving. En daarbij vind ik het heel belang-
rijk om als jonge ouders in alle wijkgemeenten gezamenlijk op 
te trekken. Daar is echt behoefte aan."

Geloofsgesprek in het gezin
Jacomijn: "Het verschilt per gezin hoeveel er over geloof gepraat 
wordt. Er zit ook een vorm van ongemak in omdat ouders zelf 
ook niet precies weten wat ze geloven en wat ze willen doorge-
ven aan de kinderen. Daarom zijn we blij met onze methode van 
Godly Play waardoor je samen in verbinding komt en gestimu-
leerd wordt om samen te praten.
Ook als opvoeder moet je zoveel mogelijk authentiek blijven en 
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Over boeken die je doen denken

Innerlijk getto
Omdat oorlogen maar door blijven gaan en de gevolgen daarvan 

generaties duren…

Omdat mensen blijven vluchten om te voorkomen dat nieuwe 

generaties onnodig zullen lijden…

Daarom iets over dit boek.

Deze roman gaat over een Joodse familie ten tijde van de holocaust, 

maar dan vanuit uit een perspectief dat je niet vaak tegenkomt: de 

hoofdpersoon is al in de jaren dertig Europa ontvlucht naar Buenos 

Aires en leeft daar met andere joodse ballingen een vrijgevochten 

leven. Als hij er dan via de enkele brieven van zijn moeder, en 

een spaarzaam bericht in de pers achter komt dat er echt iets 

onheilspellends gebeurt in zijn land van herkomst, dan valt alles 

in hem letterlijk stil en dat wordt overtuigend en beklemmend 

beschreven. De enkele zinnetjes van zijn moeder roepen een 

vermoede wereld op. ‘Er is een weten van elkaar dat tijd en afstand 

overbrugt’ een dichtregel van Gerhardt maar hier o zo passend.

Hij was gevlucht uit een verstikkende burgerlijke wereld, had hij dat 

wel mogen doen, had hij zijn moeder, van wie hij zich ooit vrij wilde 

maken, dringender moeten zeggen dat ze ook moest emigreren, 

was hij hier schuldig aan? Hoe ver strekt zijn verantwoordelijkheid? 

Er wordt op een fascinerende wijze verteld hoe de hoofdpersoon 

met de summiere berichten een hele innerlijke wereld oproept en 

dat immense loyaliteit een eigen getto teweeg brengt: onbereikbaar 

is hij daarin voor zijn vrouw en kinderen en vrienden. Een getto op 

een vrije plek, maar o zo opgesloten. Het gaat over weten en niet 

weten, over wegdrukken, het er niet bij kunnen hebben, weigering 

te willen weten. Over stiltes die generaties blijven duren. Over 

identiteit, de hoofdpersoon voelde zich nooit zo zeer Jood, maar 

Pool of Argentijn, maar opeens gaat hij zich Joods voelen…

Het is link om de impact van de holocaust te plakken op ander leed, 

dat wil ik niet. Maar ik denk dat deze roman een prachtig gesprek 

teweeg kan brengen over wat schuld is, verantwoordelijkheid, 

over weten en niet weten, over hoe het getto van de één dat van 

de andere op een totaal andere wijze kan worden en hoe dat 

verwoesting door stilte aan kan richten.

De roman is geschreven door de kleinzoon van de hoofdpersoon. 

Hij zegt over het boek: "Twintig 

jaar geleden begon ik een boek 

te schrijven om de stilte te 

bestrijden die me sinds mijn 

geboorte verstikt."

Omdat oorlogen voortduren, 

ook als ze afgelopen zijn. 

Daarom hoop ik dat het boek 

veel lezers krijgt.

Het innerlijk getto

Santiago H. Amigorena

Arbeiderspers 2021
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zeggen hoe je in het leven staat. Maar wel met de oproep om 
nieuwsgierig te blijven naar zingeving, zonder dogma’s zoals: 
zo zit het in elkaar. De Bijbelverhalen en de rituelen helpen 
daarbij."
Erik: "Bij een bijeenkomst over geloofsopvoeding kwam naar vo-
ren dat ouders voelen dat ze niet in de wieg gelegd zijn om over 
geloof te praten. En van jongeren hoor je dat ze niet eens weten 
wat en hoe hun ouders geloven. Daarom is het nodig samen op 
weg te gaan, en te zoeken wat er echt leeft. We moeten leren 
het gesprek tussen ouderen en jongeren te stimuleren. De rijke 
geschiedenis van het Christendom is daarbij een grote hulp.

Welkom in de kerk zijn
Kinderen en jongeren moeten voelbaar, voor hen, welkom zijn 
in de kerk: Dat je weet dat er naar je geluisterd wordt; dat je je 
eigen gebed kan schrijven en laten horen, of vrij over je geloofs-
gevoel en geloofsvragen mag praten, zonder meewarig aange-
keken te worden."
Jacomijn: "Ja, ben ik mee eens; Het gaat niet meer om trans-
missie: zo zit dit en dat in elkaar en dat is de enige Waarheid, 
maar om transformatie; ik word geraakt door de verhalen uit 
de Bijbel, waarom en wat betekent dat voor mij. Er hoeft geen 
geloof overgedragen te worden, wel moet het grote verhaal 
doorverteld worden maar laat de persoonlijke interpretatie bij 
de mensen/jongeren zelf. Er is geen 'één waarheid'."

Ontmoetingsplek
Erik: "De kerk kan een bedding worden, een plek waar je je thuis 
voelt, ook omdat er geluisterd wordt en er mooie oude verhalen 
zijn die levenslessen kunnen zijn en waar je je aan kunt schuren; 
in de kinderdienst kunnen we ook nieuwe rituelen maken en 
oude rituelen gebruiken. Ook voor de kinderen mogen de deu-
ren en ramen open in de kerk van nu. Laat de kerk een ontmoe-
tingsplek zijn voor het leven…."

Jacomijn: "…. en voor de zingeving."

Het is niet voor de toekomst van 

de kerk, maar voor de jonge mensen 

zelf en voor de toekomst van het 

christelijk geloof, dat zoveel 

heeft te bieden aan de mens.
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‘Samen kerk zijn zit 
in onze botten als 
dominees’
Samenwerken in de PGA, hoe geef je dat vorm? Een mooi voorbeeld is 

'het ministerie', de plek waar alle predikanten van de PGA samenkomen 

voor collegiaal contact. Drieluik ging in gesprek met Ds. Jan van 

Baardwijk (Bergkerk) en ds. Willem-Jan Dekker (St. Joriskerk). 

Over de kerk breder dan de wijk, een vrijplaats en elkaar wat gunnen.  

Het ministerie is voor mij een mysterie. Wat betekent het en wat doen 
jullie?

Ds. Jan van Baardwijk

"De naam komt van het oude woord voor predikant: Dienaar 
van het Woord; Wat in het Latijn verbi divini minister is. In veel 
grote plaatsen met meerdere wijken heb je een ministerie, waar 
collega-predikanten elkaar regelmatig ontmoeten. 

Het belangrijkste is dat het voor ons als predikanten een vrij-
plaats is waar we onze successen vieren en klagen als we ergens 
tegenaan lopen. We komen iedere maand bij elkaar en bespre-
ken dan ons wel en wee. 

Tegelijk leren we van 
en met elkaar, als je 
samen een onderwerp 
bespreekt. De laatste 
jaren worden we ook wel 
eens door de Algemene 
Kerkenraad gevraagd wat 
wij ergens van vinden als 
predikanten, of dat we 
met een voorstel komen. 
Dat doen we ook, maar 
we leggen de nadruk op 
die collegialiteit."

Ds. Willem Jan Dekker

"Het rondje wel en wee is 
belangrijk, daar nemen 
we de tijd voor. Daar 
is behoefte aan, want 
dominee zijn is ook wel 
een eenzaam beroep. Het 
zegt iets over het klimaat 
van het ministerie in 
Amersfoort dat dit zo 
goed kan."

Ds. Jan van Baardwijk

"Bij het ministerie bespreken we van alles, maar het gaat ook 
over omzien naar collega’s die even uit de running zijn of het 
begeleiden van beroepingsprocessen. Nu is er een interimpre-
dikant in de Emmaüskerk en we nodigen haar zeker uit om mee 
te doen. En onze collega’s uit Amersfoort Noord deden de vorige 
keer ook mee."

Ds. Willem Jan Dekker

"De gedachte: Je bent samen kerk zit in onze botten als domi-
nees. Met erkenning van elkaars verschillen zoeken we naar hoe 
we samen kerk zijn. We zijn we aan elkaar gegeven. Maar we 

door: Martien Hoekzema  Foto: ds. Diederiek van Loo

Bijeenkomst van het ministerie in coronatijd in de tuin van de Bergkerk.
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zien ook dat dat niet altijd in het DNA van de wijkgemeente zelf 
zit en het is onze wens dat dat meer landt. 

Toen ik vorige week preekte ging het over Romeinen 12, de 
gemeente als het lichaam van Christus. Ik denk dat het heel 
nuttig kan zijn dat we zo’n bijbels begrip opnieuw met elkaar 
proeven en opnieuw ontdekken dat de kerk breder is dan onze 
wijkgemeente."

Hoe gaan jullie om met verschillen in theologie of opvattingen?

Ds. Jan van Baardwijk

"Het gebeurt wel eens dat een collega ergens warm voor draait 
waar ik zelf niet zoveel mee heb. Dan waardeer ik dat vooral, 
het zijn momenten om iets te leren van een ander. Het is meer 
ontdekkend, dan dat we in de loopgraven zitten."

Ds. Willem Jan Dekker

"In het visiestuk staat heel mooi: ‘De lastige vragen gaan we niet 
uit de weg.’ Dat is iets waar we moed voor nodig hebben. We 
delen geloof in Jezus. Kunnen we daar langer bij stilstaan? Dan 
wordt het een spannender vraag, wat geloof je als je het over 
Jezus en het kruis hebt. Dan kun je zeker van elkaar leren. Wat 
mij betreft mag dat gesprek wel wat scherper gevoerd worden, 
dat gaan we nu soms uit de weg. Misschien met goede reden, we 
zijn zuinig op elkaar, we willen elkaar niet kwijt." 

Waar draait het dan echt om?

Ds. Willem Jan Dekker

"De urgentie van de tijd waarin we leven zorgt ervoor dat we 
ons moeten concentreren op de echte kern van kerk zijn en niet 
over randzaken. Dan kun je je afvragen hoe je in deze tijd samen 
lichaam van Christus kunt zijn. Dan is de samenleving allesbe-
halve uit beeld, want als het over Christus gaat dan gaat het over 
Christus midden in het leven. 

Dat we lichaam van Christus zijn kan ook zeer doen: Je bent het 
samen met mensen met een heel andere visie of mening. Wel-
kom in de kerk: daar kan het schuren en kraken. Het is dan ook 
het lichaam van een Gekruisigde. Maar als je die verbondenheid 
in Hem kwijtraakt vecht je elkaar de kerk uit."

Ds. Jan van Baardwijk

"In Amersfoort hebben we gekozen dat het kerk-zijn in de wijken 
gebeurt. Dat is niet de makkelijkste weg, want je moet elkaar 
wat gunnen en ruimte laten voor de ander. Je moet er wat voor 
over hebben dat het palet breed blijft."

Ds. Willem Jan Dekker

"Dat je kerk samen bent moet je ook oefenen. Dat is één van de 
redenen dat we de laatste jaren op de zondag na Pinksteren in 
de St. Joriskerk een dienst hebben met alle wijken samen."

Ds. Jan van Baardwijk

"Afgelopen jaar was er een mooi momentje toen ik mijn toga 
aandeed in de Gerfkamer en een ambtsdrager samen met zijn 
zoontje daar ook was. Het jongetje keek verbaasd naar zijn va-
der en zei: ‘Hij heeft een witte toga aan.’ Zijn vader antwoordde 
heel wijs: ‘Ja dat klopt, we zijn onderdeel van een grotere kerk.’"

We zijn zuinig op elkaar, 

we willen elkaar niet kwijt.

Samenwerken 
en verbinden
De Emmaüskerk is het resultaat van de samenvoeging van 

de Rehobothkerk en de Emmakerk in 1994. Halverwege de 

vorige eeuw zaten beide kerken nog zo vol, dat er bijgebouwd 

moest worden. Nu komen er gemiddeld nog maar 40 mensen 

naar de zondagse dienst. Maar dat betekent allerminst dat de 

Emmaüskerk - de nieuwe naam, die de Emmakerk in 1997 kreeg - 

geen rol van betekenis meer speelt in het Soesterkwartier.

Ik spreek met Joke de Bruijn, diaken in de Emmaüskerk. Voor haar 

jarendertighuis in het Soesterkwartier staat een bank. Hij blijkt 

afkomstig te zijn uit de Emmaüskerk. De banken zijn verwijderd 

om de kerkzaal multifunctioneel te maken. Dat lijkt goed te zijn 

gelukt. Delen van de kerk worden verhuurd aan het Leger des 

Heils en de Keistadkerk. Ook Jennie Harmelink, de diaconale 

opbouwwerker van de Protestantse Gemeente Amersfoort, heeft 

haar werkruimte in deze kerk. Daarnaast zijn er plannen om op de 

plaats van de bijgebouwen appartementen te bouwen.

Belangrijke woorden in het verhaal van Joke zijn “verbinden” en 

“samenwerken”. Verbinden gebeurt op een afgedankte kerkbank, 

die is omgedoopt tot “Kletsbank”. Elke vrijdagmiddag is de man 

van Joke, Sierk, buiten voor de kerk hierop te vinden voor een 

praatje met voorbijgangers. Ook is er een fietskar aangeschaft. 

Hiermee trekt wekelijks iemand de wijk in om vanuit de kar 

koffie te serveren en een gesprekje aan te gaan. Daarnaast zijn er 

ook activiteiten in de kerk, zoals maaltijden en een open kerk op 

woensdag, om met wijkbewoners in contact te komen.

Samenwerken is het andere sleutelwoord. Het krijgt vorm in 

een gezamenlijk optrekken met andere kerken. Met de Bron in 

Liendert, onder andere bij activiteiten van jongeren. Samen met 

de Keistadkerk wordt op Kerstavond een dienst gehouden. En het 

jaarlijkse startweekend wordt samen met verschillende andere 

kerken in de wijk georganiseerd.

Wie tussen de regels doorleest, snapt wel dat de Emmaüskerk 

zijn best doet om voort te bestaan. Samenwerken en verbinden 

moeten daarbij helpen. En ook creatief zijn. Zoeken naar wat 

mogelijk is. Deze eigenschappen kenmerken volgens Joke de 

leden van de Emmaüskerk.

Gert de Pijper is lid van de Joriskerk
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De diaconie voor het licht
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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

11 november is er NACHTLICHT in 
de Sint Joriskerk, met kaarsjes en 
livemuziek. Neem je vrienden mee 
en kom kijken en genieten. Zo mooi 
is de Sint Joriskerk bij kaarslicht. Niet 
missen! We beginnen een half uurtje 
eerder: 19.30 - 22.30 uur. 

De kerstlichtjestocht 
2022

Wàt?! Nu al kerst? Nou, reken maar! We 
hebben weken voorbereiding nodig 
voor deze grote happening waarmee we 
het kerstverhaal in de stad brengen voor 
jong en oud. Na twee jaar beperkende 
Corona-maatregelen hopen we 
natuurlijk dat het nu wel helemaal kan 
worden uitgevoerd. Acht (kerk)teams 
nemen een deel van de route door de 
binnenstad onder hun hoede, van het 
sparen van appelmoespotten tot het 
van koffie en krentenbollen voorzien 
van de koorzangers. Het is leuk om 
zoals kerken samen te werken en elkaar 
te leren kennen. 

De route zal niet van een beginpunt 
naar een eindpunt voeren, maar 
gaat rond van de Koppelpoort 
via Plantsoen Noord, ’t Zand, het 
Havik, de Langestraat, de OLV toren, 
Breestraat, Grote Spui weer terug 
naar de Koppelpoort. Je kunt overal 

op het lichtspoor starten en loopt dan 
met de klok mee tot je rond bent (en 
je fiets terugvindt!). Je komt vanzelf 
ergens de herders tegen, de engelen, 
de drie koningen met hun ster en het 
kindje Jezus in de kribbe. En overal zijn 
lichtjes en zijn andere mensen die ook 
feestelijk op weg zijn naar Bethlehem. 

Balletschool Pauline de Jager doet 
weer mee met hun leerlingen, Levende 
Historie met hun toneelspelers en 
fanfare Wilskracht met hun groot 
orkest, om maar wat groepen te 
noemen. Maar we hebben nog plaats 
voor koren en instrumentalisten/
ensembles op de route. En we zijn zeker 
nog op zoek naar ‘heilige families’: 
Maria, Jozef en hun kindje. Dus hebben 
jullie (een paar maanden geleden) een 
kindje gekregen en wil je meedoen? Het 
is een ontroerende ervaring die Kerst 
echt heel dichtbij brengt: zo is God op 
aarde, bij ons mensen gekomen: als een 
kleine kindje, dat voor onze eigen ogen 
daar ligt. Maar je mag het ook doen 
vanwege de fantastische leuke foto’s die 
het oplevert. Een ding is zeker: je kindje 
wordt vol bewondering en eerbied 

bekeken! We zoeken drie families, 
zodat het voor geen enkele ‘Jezus’ te 
lang duurt: na 45 minuten wordt er 
gewisseld (niet verder vertellen!). 

Voor meer info: facebook of 
www.kerstlichtjestocht.nl en als je mee 
wilt doen een mail/app naar Diederiek 
van Loo of meldt je bij je eigen 
wijkgemeente om mee te doen met het 
team. 
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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

Herfst
Meer dan 1000 jaar geleden wees de 
kerk de eerste dagen van november aan 
om stil te staan bij de geschiedenis en 
de doden te gedenken. Alle kinderen 
Gods, een lange rij mensen op weg van 
begin naar einde en naar nieuw begin. 
Uit hun voorbeeld en hun levensloop 
putten wij geloof en hoop en moed voor 
ons eigen leven. Want elke generatie 
staat op de schouders van de vorige. 

Op 1 november is het de gedenkdag 
van ‘Alle heiligen’. Nadat hun namen 
met eerbied zijn genoemd worden 
op 2 november met evenveel eerbied 
de namen genoemd van de ‘gewone 
mensen’. Want wie is er ‘gewoon’? In 
Gods ogen is ieder mens bijzonder en 
eerbied-waardig.

In het weekend van zaterdag 29 oktober 
en de zondag 30 oktober kunnen men-
sen daarom binnenlopen in de Amers-
foortse Zwaan, die stille, sfeervolle plek 
van geborgenheid midden in de stad. 
Iedereen mag de namen opschrijven 
van de mensen aan wie ze denken. 
Maar hun namen alleen in de stilte van 

je eigen hart noemen kan natuurlijk 
ook. Het is een klein maar belangrijk 
ritueel: het aansteken van een kaars, 
een naam noemen, even stil staan bij 
hoe het vroeger was en wie je mist.

Op zaterdagavond 29 oktober is er om 
19.30 uur een bijeenkomst van troost 
en gedenken. Lux aeterna is een warm 
uur waarin muziek klinkt die verdriet 
vertolkt en opvangt en het een bed-
ding geeft. Je kunt luisteren naar een 
troostende Bijbellezing en gedichten 
en naar het noemen van de namen die 
zijn opgeschreven. Daarna is er voor 
iedereen de mogelijkheid om zelf een 
kaars aan te steken en zo stil te staan bij 
degene van wie je hield en die er niet 
meer is.

Vroeger werd de viering van Allerzielen 
‘Rooms’ genoemd, alleen voor katholie-
ken. Maar doordat het als belangrijk en 
behulpzaam en troostend werd opge-
pikt door kunstenaars en niet kerkelijke 
rouw-experts en commerciële belang-
hebbenden is er nu aandacht voor 
Allerzielen in de stad en op de straat, in 
parken en in zalen. Wij kiezen ervoor 

om in de kerk samen te komen, we 
brengen de lichtjes die we aansteken in 
verband met het licht van Christus en 
met Gods eerste woord over de chaos 
van de aarde. Ik hoop dat ons gedenken 
ons tot zegen zal worden, dat we onze 
levensweg ook dit jaar in dankbaarheid 
en met hernieuwde kracht en toewij-
ding vervolgen. 

Agenda voor de 
Amersfoortse Zwaan

15 oktober, 16 uur: Muziek na de Markt 
door Carminis Consort. Deze vier men-
sen verleenden vorig jaar medewerking 
aan de kerstnachtviering in de Zwaan. 
Nu komen ze met een eigen program-
ma met muziek uit de periode van de 
(vroeg)Barok. Juun Voorhoeve (gamba), 
Tjalling Roosjen (klavecimbel), en 
zangers Ineke Baksteen en Margareth 
Iping.

22 oktober, 16 uur: Viering. De Bijbel-
teksten voor deze dag bieden ruimte 
voor ons klagen en geven ook hoop. 
Dat is wat we nodig hebben in deze 
herfstige dagen.

29 oktober, 19.30 uur: Lux aeterna – een 
uur van gedenken, met troostende 
muziek en lichtjes. 

5 november, 16 uur: de Bijbel over 
hemel en hiernamaals (gevolgd door 10 
december: Zie een maagd zal zwanger 
worden – de Bijbel over de geboorte 
van Jezus) Zo kunnen we doorpraten 
over het thema van november met zijn 
gedachtenisvieringen.
zondag 13 november: Lezing van Harm 
Dane over El Greco: “Een spaanse Sint 
Maarten in de Amersfoortse Zwaan.” 
Wie lid is (of ter plekke lid wordt) van de 
Stichting Vrienden van de Amersfoortse 
Zwaan is van harte welkom. 

19 november, 16 uur: Muziek na de 
Markt: Voxtet. Onze zangers-in-resi-
dence (Voxtet repeteert op maandag-
avond vaak in de kerk) komen met een 
programma met prachtige Engelse 
koormuziek, van Byrd tot Tavener. 
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Protestantse wijkgemeente

Adventkerk
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Bij de diensten
In de maand september zijn er twee dien-

sten waar ik zelf in voorga. In diensten die 

ik hieronder niet noem verwelkomen we 

gastpredikanten. Hun namen kunt u vinden 

in het rooster van de diensten achterin 

Drieluik en op de website.

Op zondagmorgen 2 oktober lazen we net 

als op voorgaande zondagen dit seizoen uit 

het evangelie van Lucas. In Lucas 17 lezen we 

hoe belangrijk de geringen zijn in de ogen 

van Jezus. Hij vaart hevig uit tegen degenen 

die verantwoordelijk zijn voor hun val.

Op zondagmorgen 16 oktober wordt de 

heilige doop bediend. We lezen in deze 

dienst Lucas 18:1-8 over de noodzaak om 

altijd te bidden en niet op te geven. Daarbij 

wordt het verhaal over een onrechtvaardige 

rechter verteld die door het aanhouden van 

een weduwe toch in actie komt.

Hendrik Mosterd

Huwelijksjubilea voor de 
maand september/oktober
Op 26 september hebben de heer en 

mevrouw Van der Ploeg- Aalberts hun 

25-jarige huwelijksjubileum te vieren. Op 

1 oktober gold hetzelfde voor de heer en 

mevrouw Mebrahtu - Verweij. Op 5 oktober 

vierden de heer en mevrouw Langevelde-

Luth dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Op 9 no-

vember hopen de heer en mevrouw Van der 

Meer-Van Barreveld hun 60-jarig huwelijks-

jubileum te vieren. Op 11 november vieren 

de heer en mevrouw Visser-Hamoen hun 

45-jarig jubileum. Van harte gefeliciteerd 

met deze bijzondere mijlpalen!

kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 

predikant: Ds. H.S. Mosterd, 

predikantadventkerk@gmail.com 

scriba: Gert Simons, tel. 06-51441043,

scriba@adventkerk.nl

penningmeester wijkkas: Hanna Bontenbal, 

penningmeester@adventkerk.nl,

ING NL59 INGB 0001 6321 47 

kopij wijkberichten: Anne Strijker & Felix de Fijter, 

drieluik@adventkerk.nl

Het gemeenteweekend van 23-25 september was geslaagd. Met mooie lezingen, fijne ontmoetingen en een klein beetje regen. 

12



1.  Leeglopende kerken en de zoektocht 

naar zingeving en religie, wat telt?

2.  Veranderende manier van geloven en 

verkondiging

3.  Zorgen voor de schepping 

4.  Leven in een digitale wereld

5.  Maatschappelijke ongelijkheid

6.  Veranderende normen en ethiek

7.  De jeugd staat in toenemende mate 

onder druk 

Dat beleidsplan is een belangrijke leidraad 

bij de activiteiten die binnen de Adventkerk 

plaatsvinden. Nieuwsgierig geworden? 

Kijk dan op onze vernieuwde website voor 

de tekst ervan!

Het Woord en identiteit
In een van de vorige Drieluik uitgaves 

werd gevraagd wat nu eigenlijk de 

identiteit is van onze wijkgemeente: 

De Adventkerk is een christelijke geloofs-

gemeenschap, die midden in deze tijd staat 

en waarin ruimte is voor de vragen die 

daarbij horen. Tegelijkertijd wortelen we 

in de gereformeerde traditie, waarin God 

zelf centraal staat. De spanning hiertussen 

vormt een vruchtbare bodem; om samen 

Bijbel te lezen, Christus te volgen, te zingen 

en te bidden. We zien verlangend uit naar 

de komst van Gods koninkrijk. In de Ad-

ventkerk is iedereen welkom, en kan ieder-

een meedoen. ’s Zondags én door de week. 

De liturgie bevat klassieke en eigentijdse 

elementen. Centraal staat diepgaande 

prediking, die de Bijbel onderzoekt, maar 

ook de brug slaat naar het dagelijks leven. 

Als je dat zo leest, is wel duidelijk 

hoe belangrijk woorden zijn in de 

Adventkerk en misschien wel in de 

protestantse traditie als geheel. Als je 

dan om je heen kijkt in de Adventkerk 

blijkt dat uit heel veel: Een prachtige 

en vooral grote en zware uitgave van 

de NBV 2021 die klaarligt en waar elke 

zondag door de lector uit wordt gele-

zen. Het openen, opzoeken, voorlezen 

en daarnaar luisteren, is een belangrijk 

element in onze liturgie geworden. 

Nog maar recent werd de leesclub 

Makkelijk Lezen opnieuw gestart. Vóór 

elke Open Maaltijd die gehouden 

wordt voor buurtbewoners, komen mensen 

samen die een leesachterstand hebben. Uit 

de Makkelijk Leeskrant wordt een artikel 

gekozen. We lezen het voor, lezen het sa-

men en gaan er met elkaar over in gesprek. 

Taalontwikkeling blijkt een belangrijke 

voorwaarde om mee te komen in de Neder-

landse samenleving en misschien ook wel in 

de kerk. Het is goed om je daarvan bewust 

te zijn.

In het Adventcentrum tref je dan sinds kort 

een Mini-Bieb aan waar iedereen uit kan 

lenen en boeken aan kan toevoegen. We 

lezen ook thuis, dat is wel duidelijk! 

Op m’n eigen boekentafel ligt ook van alles. 

Drie uitgaven die ik graag met u deel, al was 

het maar omdat ze op hun eigen manier 

woorden zoeken voor een relatie met God 

en niet te beroerd zijn om ons een paar kriti-

sche vragen te stellen (elk hoofdstuk eindigt 

daar ook mee):  

DIALOOG, DANS en DUEL | Preken voor tijdge-

noten van Kees 

van Ekris. In zijn 

boek beschrijft 

Kees hoe je de 

boodschap van 

de Bijbel kunt 

vertalen naar 

de concrete 

werkelijkheid 

van mensen 

in deze tijd. 

Steeds meer 

kerkgan-

gers raken verveeld in de kerk. De preken 

dringen nauwelijks tot hoorders door. Dit 

roept de vraag op wat er misgaat. Hoe kun je 

theologisch, contextueel en communicatief 

zo preken dat je verbinding legt tussen de 

wereld van de Bijbel en de ervaringen van 

de hedendaagse hoorder? Dit boek is niet 

alleen bedoeld voor predikanten, maar ook 

voor mensen die hun geloof willen delen 

met tijdgenoten. Komende periode gaat 

onze kerkenraad dit boek samen lezen en 

erover in gesprek. Ben benieuwd!

SPIRITUEEL LEVEN | Op weg met Jezus en op 

Hem gaan lijken van Alexander Venter. Een 

leerboek over christelijke spiritualiteit. Zijn 

doel is de lezer te helpen om spiritualiteit te 

begrijpen 

en te 

beoefe-

nen zoals 

Jezus dat 

deed. Om 

geboeid 

te raken 

door Jezus 

en zijn 

spiritua-

liteit, te 

wandelen 

op Zijn weg en op Hem te gaan lijken – 

en Hem zo te volgen in Zijn Koninkrijk. 

Wat Venters boek uitzonderlijk maakt, 

is dat hij een brug probeert te slaan 

tussen alle christelijke geloofstradities. 

Het is inderdaad een leerboek, niet iets 

om in één avond uit te lezen, al was het 

maar omdat het je vooral oproept om 

in beweging te komen.

DICHTER BIJ GOD | Aanwijzingen voor 

een rijke 

liturgie 

van Ineke 

Cornet en 

Arjan Plai-

sier. Het 

wil een in-

spirerend 

handboek 

zijn om 

de liturgie 

in de kerk 

nieuw 

leven in te blazen. Steeds meer protes-

tanten zoeken inspiratie in de katholie-

ke en anglicaanse kerk. De auteurs van 

Dichter bij God geloven in de spirituele 

kracht van de liturgie. Een liturgie die 

ons helpt in de ontmoeting van God 

met ons en van ons met God. Volgens 

de auteurs heeft het protestantisme 

een verschraling opgelopen door de 

nadruk op het oor (preken, catechese 

e.d.). Hierdoor is de aandacht voor 

onze zintuigen vergeten. Dit boek doet 

handreikingen om de kerkdiensten van 

een nieuwe rijkdom te voorzien.

Anne Strijker

Visie Adventkerk

'God ontmoeten, omzien naar elkaar, omzien naar onze omgeving'. Onder die titel zag in 2020 het beleidsplan van de Advent-

kerk het licht.  Het beleidsplan formuleert de identiteit van de gemeente en probeert vanuit die identiteit een zevental maat-

schappelijke ontwikkelingen tegemoet te treden:
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Vieren
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 kindernevendienst.

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. 

Zondag 23 oktober, 20e na Pinksteren

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: 2 Koningen 4,8-37 en Lucas 18,9-14

Voorganger is ds. Ellie Boot uit Hoevelaken.

Voor de kinderen is er om 10.30 uur ouder-

kind viering in de kapel.

Zondag 30 oktober, Allerheiligen

Om 10.30 uur dienst van Schrift en Tafel – de 

kapeldienst vervalt deze zondag – 

We noemen de namen van gemeenteleden, 

die het afgelopen jaar zijn overleden. 

Bij elke naam ontsteken wij een lichtje, dat 

op de gedachtenistafel wordt geplaatst. 

De families van overleden gemeenteleden 

zijn voor deze dienst per brief uitgenodigd. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Open kerk om te gedenken

Na dienst (vanaf 11.30 uur) blijft de kerk tot 

13.00 uur open. Er wordt gemusiceerd, u 

kunt een lichtje aansteken en er is gele-

genheid om even in de kerk te zitten en te 

gedenken.  

Om 12.45 uur sluiten we de gedachtenis af 

met een kort liturgisch moment met daarin 

de uitvoering van Heinrich Schütz – Musika-

lische Exequien. 

 

Zondag 6 november, 22e na Pinksteren

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: 2 Koningen 5,19b-27 en Lucas 

19,41-48

Voor de kinderen is er om 10.30 uur een 

kinderviering in de kapel.

Zondag 13 november, 23e na Pinksteren

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: 2 Koningen 8,1-6 en Lucas 20,27-38

De preek wordt verzorgd door Bart Schreu-

ders, die zijn stage als predikant in opleiding 

vervolgt in de Bergkerk. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Avondgebed
Om even voor half acht luidt de klok voor 

het wekelijkse woensdagavond gebed in de 

kapel. 

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. Na 

een korte kennismaking volgt er informatie 

over de Bergkerk en is er gelegenheid om 

vragen te stellen. Ook op andere zonda-

gen 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 ontvangen een persoonlijke 

uitnodiging. Mocht u dit lezen en zich in de 

categorie nieuwe leden/belangstellenden 

herkennen, weet u van harte welkom. 

Stuurgroep House of Joy zoekt 
mensen
Achter het AZC ligt het Buitenhuis Blom. 

Daar is het House of Joy gevestigd; een 

interkerkelijk initiatief in Amersfoort in 

samenwerking met de stichting Gave. Het 

House of Joy is een buurthuis voor vluch-

telingen van alle religies en levensover-

tuigingen. Vanuit het House of Joy willen 

we de vluchtelingen laten ervaren dat ze 

welkom zijn, gezien en geliefd. De opstart is 

begonnen dankzij vrijwilligers uit verschil-

lende kerken met taalles, een naaiatelier en 

kinderwerk. Het aantal activiteiten kan veel 

groter worden.

Het is dan ook een diepe wens van de vrij-

willigers om de activiteiten uit te breiden. Er 

is van alles in beweging om de vluchtelingen 

een menswaardig bestaan te bieden.

Om het House of Joy goed te laten functi-

oneren is een lokale stuurgroep nodig. De 

stuurgroep die contacten legt met verschil-

lende betrokken partijen heeft versterking 

nodig. Vandaar de oproep: doe mee! Zitting 

nemen in de stuurgroep, als vertegenwoor-

diger van je eigen kerk, is een dankbare taak 

want dankzij de stuurgroep kan het House 

of Joy bestaan. 

Wie belangstelling heeft, graag contact op-

nemen met Annelies Belgraver, voorzitter 

wijkdiaconie van de Bergkerk

Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde op woensdag 

21 september. Enkele high lights uit deze 

vergadering:

Er zijn veel positieve reacties op de Meet & 

Greet bijeenkomst; goede sfeer, veel belang-

stelling. De zonovergoten ochtend speelde 

daarin ook een rol. 

Besloten wordt om de opbrengst van Spel en 

Spul fifty-fifty te verdelen tussen een diaco-

naal doel en een “eigen’’ kerkdoel. Het diaco-

nale doel is dit jaar een kleinschalig project 

voor straatkinderen in Kenya. Het doel voor 

de eigen kerk is de verdere aankleding van 

het terras. 

Omdat Nieuwjaarsdag komend jaar een 

zondag is, vervalt dit jaar de dienst op 
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oudejaarsavond zaterdag 31 december. Op 

zondag 1 januari wordt er een kerkdienst ge-

houden met aandacht voor de jaarwisseling. 

Er is een verzoek ontvangen van een aantal 

zangers uit de cantorij om een meer vast 

koorensemble te vormen. Omdat er nogal 

wat vragen zijn werd besloten dat een dele-

gatie van het moderamen een gesprek met 

de cantor en initiatiefnemers zal hebben. 

Dit punt komt terug in de kerkenraad.

Vervolgens worden de te verwachten vaca-

tures in de kerkenraad geïnventariseerd. 

Per 31 december treedt kerkrentmeester Jan 

Willem de With af; kerkrentmeester Paul 

Rijksen en diakenen Annelies Belgraver en 

Gijs Peter Post stellen zich beschikbaar voor 

een nieuwe periode. 

Dat betekent dat er per 1 januari, inclusief 

een al eerder ontstane vacature, vacatures 

zijn voor twee kerkrentmeesters en een di-

aken. Meer informatie hierover is te verkrij-

gen bij het scribaat, scribaat@bergkerk.nl.

De energiecrisis heeft ook gevolgen voor 

de Bergkerk. Kerkrentmeesters zijn bezig 

met een bijstelling van de begroting voor 

volgend jaar, om dekking te vinden voor de 

stijgende energiekosten.

Workshop over Simone Weil: 
aandacht als instrument van 
liefde 
 In het septembernummer van Drieluik en 

op de website van de Bergkerk staat een 

aankondiging van een workshop (vier avon-

den) over Simone Weil. 

De geplande workshop in november is 

volgeboekt. Omdat er veel belangstelling is, 

komt er een tweede ronde in januari 2023 op

Donderdag 12 januari

Donderdag 19 januari

Donderdag 26 januari

Donderdag 2 februari

Dit keer kiezen we voor de ochtenden.

Aanvang 10.30 - 12.30 uur, in de Bergkerk, 

Gemeentezaal

 

Nadere informatie en/of opgave bij Mieke 

Verstraate (zij is verantwoordelijk voor de 

organisatie), miekeverstraate902@gmail.

com

 

Wij gedenken
Célestin Amavi Ayité

woensdag 21 september 2022 is hij in 

Hospice Dôme, in de leeftijd van 65 jaar 

overleden. Hij woonde met zijn vrouw 

Christa Kloosterhuis aan de Kappeyne van 

de Coppellolaan. Dinsdag 27 september was 

de uitvaartdienst in de Bergkerk. 

‘Moge je rust zo zacht zijn, als je hart er was 

voor de mensen en de dieren om je heen’. 

Stagiair
Bart Schreuders, die 

afgelopen voorjaar het 

eerste deel van zijn stage 

in het kader van zijn 

masterstudie Theologie 

& Predikantschap aan 

de PthU heeft gedaan, zal de komende twee 

maanden zijn stage in de Bergkerk vervol-

gen. Voor hem zal het gaan om enkele leer-

opdrachten en om preken. Bart zal op twee 

zondagen de preek verzorgen. We wensen 

hem een goede stagetijd toe. Zijn mailadres 

is:  bartschreuders1998@hotmail.com.

Onderweg
‘Slenteren in de stad van de mens’ zo luidt 

de titel van het boeiende proefschrift van 

Gerrit van Meijeren over de cultuurtheologie 

van wijlen Prof. Ted van Gennep. De omslag 

van het boek is treffend, we zien Van Gen-

nep in zijn kenmerkende lange ‘existentiële’ 

regenjas met togakoffertje in zijn hand, 

stevig verder stappend op ontdekkingsreis 

in de stad van de mens. Een nieuwsgierig en 

hartstochtelijk mens, benieuwd wat hij daar 

allemaal zal tegenkomen in de stad. Hij zal 

het gretig opzuigen en zo grondig mogelijk 

proberen het te begrijpen. En er iets van 

vinden.  Het is de regenjas die zijn leer-

meester Evert Louis Smelik zijn aanstaande 

dominees gebood aan te schaffen om niet 

in weer en wind pastoraal te verzaken. Een 

gebod dat Van Gennep ons studenten wat 

lacherig doorgaf maar volgens mij niet 

minder gemeend. 

Uit zijn magnum opus ‘De terugkeer van de 

verloren Vader’ tenslotte een ontroerend 

citaat, in gedachte zie ik Ted van Gennep 

slenteren door de stad van de mens en 

ondertussen: 

‘Wat ik geloofde en geloof, is dat Gods liefde 

de demonie van de wereld zal overwinnen 

en dat de militaire, economische of bureau-

cratische machten tenslotte niet tegen het 

allesomvattende appèl van de liefde zijn 

opgewassen’.   

En daar dan ‘amen’ op durven zeggen.

Bereikbaarheid
In de week van 17 t/m 23 oktober staat een 

weekje vrijaf gepland. Tijd voor een wande-

ling. In voorkomende gevallen kunt u via het 

pastoraal meldpunt 0619945139 een beroep 

doen op pastorale zorg of een vervangende 

predikant.    

Vriendelijke groet,

ds. J. van Baardwijk 

Terugblik 

‘Meet & Greet’ 
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10  jaar De Bron, Rein van der Zwan 25 jaar 

predikant in Amersfoort, Startzondag De Bron

17 augustus was de dag dat Rein van der 

Zwan 25 jaar geleden als predikant in de Op-

standingskerk bevestigd werd. ’s Morgens 

bij het ontbijt hebben we hem verrast met 

een bos bloemen van de gemeente.  

9 september hebben onze jongeren de 

feestweek geopend van ons 10 jarig bestaan. 

Zij zijn met alle leden van de jongeren SOOS 

een avond wezen bowlen. Het was een zeer 

geslaagde avond. 

Na de dienst heeft de voorzitter Rein en 

Connie naar voren gevraagd en hebben we 

aandacht geschonken aan Rein zijn 25 jarig 

jubileum in Amersfoort. De voorzitter heeft 

Rein en Connie toegesproken en hen samen 

bedankt voor hun beider toewijding en 

inzet in de gemeente, Rein als predikant en 

vrijwilliger en Connie als steun voor Rein in 

zijn werk en voor al haar werk wat zij doet 

in de gemeente voor onze jongeren en haar 

betrokkenheid bij de gemeenteleden.  

Zij reizen graag en daarom hebben de 

gemeenteleden een papier gekregen met 

de vraag of zij een wens wilden schrijven 

in de koffer die hij mee kan nemen op reis. 

Wat een mooie en diverse ”koffers” zijn er 

gemaakt. Deze hebben we aangeboden met 

een bon voor hen beide om een weekend 

te gaan kamperen. Na de dienst hebben we 

nagepraat onder een kopje koffie en later 

een lunch. 

Maandag 12 september hebben we een 

avond gehad met als gastspreker ds. 

Martin Snaterse, predikant in de Inham in 

Hoogland en als thema ‘De kerk is gewel-

dig weldadig’.  Uit verschillende kerken 

uit Amersfoort waren er gemeenteleden 

aanwezig. Bij binnenkomst kregen we een 

a4 met daarop negen stellingen waar Marin 

een uitleg bij gaf en wat ons tot nadenken 

zetten. De tiende stelling mochten we zelf 

invullen op een geeltjes en aan de wand 

plakken.  Het was een zeer geslaagde avond 

en onder een hapje en een drankje werd er 

nog even nagepraat. 

 

Woensdag 14 september hebben we met 

54 gemeenteleden de feestweek 10 jaar 

de Bron afgesloten met een gezamenlijke 

maaltijd. De maaltijdgroep heeft voor ons 

een heerlijk koud buffet gemaakt en natuur-

lijk ontbrak de overheerlijke eigengemaakte 

groentesoep niet. Samen in gesprek tijdens 

de maaltijd over geloof en alledaagse din-

gen die ons bezighouden. 

Het was een week waar we als gemeente 

met een warm gevoel op terugkijken en vol 

vertrouwen met elkaar als gemeente de 

Bron de toekomst in kunnen.  

De voorbereidingscommissie ‘feestweek’

In memoriam
Henderika Hofstra – Kloosterhuis 

(1925 – 2022)

Mevrouw Riek Hofstra was een bescheiden 

vrouw, ze sprak zeker niet voor haar beurt. 

Tegelijk was ze met aandacht, wijsheid en 

scherpzinnigheid aanwezig. Wat ze zei, was 

vaak raak. Zo bleef zij tot in haar laatste 

dagen een spil in haar gezin waar je kon 

delen wat je is overkomen, horen wat zij 

ervan dacht, bespreken wat in de wereld 

gebeurt. ‘Ik heb geprobeerd er ook te zijn 

voor anderen’, zei ze toen duidelijk was dat 

het einde van haar leven hier nabij was. Op 9 

september is zij overleden.

Dankbaar gedenken we haar omzien naar 

anderen. Ze kon dit vanuit haar geloof dat 

voor God ieder mens er mag zijn en ertoe 

doet. Daarvan zong zij graag, zo’n 35 jaar 

was ze lid van het koor Exaudi. Een strofe uit 

Psalm 103 koos ze voor haar rouwkaart: ‘Hij 

die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij 

weet dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

slechts leven op de adem van Zijn stem.’ 

Aan God is haar leven toevertrouwd bij haar 

uitvaart op 16 september op Rusthof. De 

warmte en mooie herinneringen waarmee 

haar kinderen met (achter)kleinkinderen 

de dienst ter nagedachtenis en afscheid 

vulden, mogen hen troost en kracht geven 

hun weg verder te gaan. 

ds. Rein van der Zwan

kerk: De Bron, Vogelplein 1, tel. 4728167 

koster en beheer/verhuur: Mw. M. de Koning-Timmer, 

tel. 4759941, koster@debronamersfoort.nl 

predikant: ds. R.G. van der Zwan, Australiëring 15, 

3823 XK, tel. 4755158, predikant@debronamersfoort.nl 

scriba: scriba@debronamersfoort.nl

wijkkas: NL05 INGB 0005 0407 29 tnv De Bron 

autodienst: G. Doornekamp, tel. 4720729 en 

H.J. Verbaan, tel. 4723682 

kopij wijkberichten: naar de predikanten

internet: www.debronamersfoort.nl

10 september hebben we een ontmoetings-/

spelenmiddag gehad met sjoelen, bowlen, 

tafeltennissen, een mooi Oud-Hollands 

knikkerspel, jeu de boules en een tafel met 

allerlei attributen die betrekking hadden 

op de Bijbel. Welk attribuut hoort bij wel 

verhaal? Tijdens deze middag is er bij een 

hapje en een drankje veel plezier gemaakt 

en natuurlijk ook veel met elkaar gedeeld. 
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Aaltje Dijksma – Lamberts (1939 – 2022)

Mevrouw Alie Dijksma was op haar best als 

mens onder de mensen. In de kerk geden-

ken we haar ook met dankbaarheid als een 

gedreven vrouw. Samen met haar man Jan 

nam ze het drukke kosterwerk in Rehoboth-

kerk en Grachtkerk op zich. Daarna kon voor 

hand- en spandiensten een beroep op haar 

worden gedaan. Totdat er gezondheidspro-

blemen kwamen waardoor ze steeds minder 

kon. De laatste jaren verbleef ze in Birkho-

ven waar ze op 13 september is overleden.

Haar geloof was haar houvast. Het liefst 

zong ze ervan. Zo’n 35 jaar was ze actief 

lid van Exaudi. Met dat ze steeds meer 

inleverde, kwamen ook de moeilijke vragen 

naar God en het leven: waarom?, waartoe? 

Tenslotte vond ze vertrouwen dat in God. Op 

haar laatste avond waren al haar kinderen 

en kleinkinderen bij haar en zeiden: ‘Het is 

goed. Wees gerust, je gaat naar Huis.’ Zo ga-

ven ze haar het geloof in wat ze boven haar 

rouwkaart stond: ‘Ik kan gaan slapen zonder 

zorgen, / want slapend kom ik bij U thuis./ 

Alleen bij U ben ik geborgen. / Gij doet mij 

rusten tot de morgen / en wonen in een 

veilig huis.’ Dat vertrouwen klonk bij haar 

uitvaart vanuit De Bron op 19 september. We 

wensen haar nabestaanden toe dat ze zich 

weer aan het leven kunnen toevertrouwen.

ds. Rein van der Zwan

Bij de kerkdiensten (ook online)
We begroeten enkele (nieuwe) gastvoor-

gangers. U vindt het overzicht achterin deze 

Drieluik.

Op zondag 6 november wordt het een 

feestelijke dienst. Dan vindt de inzegening 

plaats van het huwelijk van Martine van Hei-

ningen en Marco van der Pol. Het burgerlijk 

huwelijk wordt gesloten op 15 oktober. We 

wensen het bruidspaar een prachtige dag als 

begin van een lang en gelukkig huwelijk!

Groene Bijbel/ Dankdag voor 
gewas en arbeid.
Een gebed voor Dankdag voor gewas en 

arbeid dat op 2 nov. wordt gevierd. We 

staan dan stil bij de gaven die de aarde ons 

schenkt. Het herinnert ons eraan dat we 

afhankelijk zijn van de gaven van de schep-

ping en van het werk van de boeren.

Heer onze God,

We zijn dankbaar.

Ook dit seizoen zijn we niets tekort geko-

men.

Het land heeft zijn opbrengst gegeven.

Ook al kunnen wij geen wasdom geven, we 

hebben

behoorlijk onze hand gehad in de opbrengst 

van het land.

We hebben er goed van gegeten.

Wij danken U voor al wat groeide en bloeide

voor eten en drinken in overvloed.

Wij danken U voor de toewijding en liefde 

van boeren.

Met liefde voor mens, dier en milieu hebben 

zij gewerkt

Tegelijk zien wij steeds scherper.

dat uw schepping een hoge prijs betaalt 

voor onze consumptie,

dat het zo niet verder kan.

En we beseffen steeds meer

dat onze dank tegen ons is.

Daarom bidden wij:

Geef ons wijsheid om uw schepping,

naar uw gebod, te bewerken en bewaren

zodat er voor onze kinderen genoeg zal zijn,

tot lofprijzing van uw naam.

Amen.

zondag 6 november 15.30 uur 
 

 

Thema: Ruth 
Locatie: PKN de Bron 

Vogelplein 1 

Van harte welkom! 

11 september hebben we de startzondag 

gevierd in Zwartebroek in de tuin bij de 

familie Van Ieperen. Wat is het toch fijn dat 

we daar altijd welkom zijn. We hebben de 

dienst kunnen vieren met een warm zon-

netje wat de dienst nog een extra feestelijk 

tintje gaf. Het thema van de dienst was: 

Samen aan tafel. Tijdens de dienst namen 

twee kinderen Daniel en Linde afscheid 

van de kindernevendienst en namen we 

afscheid van Martine Eker als kerkrent-

meester. Een dienst waar we als gemeente 

ook echt verbonden waren met God en met 

elkaar. Ook mochten we delen in de vreugde 

van het gouden bruidspaar Kasper en Aartje 

van 't Land. 
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Bij de diensten
Op 16 oktober verwelkomen we ‘onze’ Neel-

tje Rietveld, al weer enige tijd predikant in 

Eemdijk. En op 30 oktober zal ds. Molenaar-

Dekker de voorganger zijn. Ik ga de serie 

over de 10 geboden afsluiten. Op 23 oktober 

komt gebod 8 en 9 en op 6 november gebod 

10 aan de orde. Ik heb het stimulerend 

gevonden opnieuw te luisteren naar de Tien 

Woorden, die oud zijn maar toch in elke tijd 

weer nieuw klinken en ons aanspreken op 

onze liefde. Dat is immers volgens Jezus de 

binnenkant van de Wet: de liefde tot God 

en tot de naaste. Op 23 oktober zullen we 

onze maandelijkse viering van het heilig 

Avondmaal houden. 

Een nieuw kerkelijk seizoen
Op 18 september hielden we de startdienst. 

Op diezelfde zondag was er ook een brede 

waaier aan flyers beschikbaar, die elk een 

activiteit beschrijven van wat komen gaat. 

Deze flyers liggen permanent in de Brug, 

dus kijk er gerust eens naar of neem er een 

mee. Ik ben intussen begonnen met een 

serie van 4 avonden onder het thema: ‘ik wil 

gedoopt worden/ik wil belijdenis doen’. De 

avonden vallen op 10 en 17 oktober en 7 en 

14 november. Heb je de eerste avond gemist 

maar wil je toch meedoen, neem dan gerust 

nog contact met me op. 

Verder zijn ook de Gemeente Groei Groepen 

weer van start. Die komen eens in de twee 

of drie weken bij elkaar om aan de hand van 

een Bijbelgedeelte het gesprek te voeren 

over geloof en leven. Er is ook een groep, 

speciaal voor 25+-ers. Wie ervoor voelt om 

bij zo’n groep aan te sluiten kan contact 

opnemen met Dineke, dineke.ruitenberg@

gmail.com.

Fijn dat er ook weer jeugdgroepen zijn, van 

Bruggenbouwers (groep 7 en 8) tot 18+ers.    

In Memoriam 
Wilhelmina Roskam-Wandel

Op 22 september overleed in de leeftijd 

van 89 jaar Wilhelmina (Wil) Roskam. 

Sinds 2004 was zij de weduwe van haar 

geliefde man, Brand. De jonge jaren van Wil 

speelden zich af in Zeeland. Daar beleefde 

zij het drama van de watersnoodramp 

en verloor zij haar ouders. Dat heeft haar 

leven diep gestempeld. Maar het leven gaat 

verder. Zij werd ‘schooljuf’ en deed dat met 

hart en ziel. Daarna beleefde zij gelukkige 

jaren met haar man en de kinderen Aris, 

Inge en Bart. Weer later was zij een geliefde 

oma voor haar kleinkinderen. Ze was een 

betrokken gemeentelid, ze ging graag naar 

de kerk, zowel voor de zondagse dienst als 

voor het schoonmaakwerk op maandag. Het 

contact met anderen, de aandacht en de 

gezelligheid met elkaar waren belangrijk. 

Eind vorige jaar leek haar leven af te lopen, 

maar op een wonderlijke manier leefde 

ze op en heeft nog een aantal maanden in 

Nijenstede mogen wonen. In de dankdienst 

was de tekst uit de huwelijksbijbel leidraad 

was: ‘maar wij hebben deze schat in aarden 

vaten, zodat de kracht  die alles te boven 

gaat van God is en niet van ons‘. Wij wensen 

de kinderen en kleinkinderen de troost en 

nabijheid van God toe. 

Arjan Plaisier

Wij kennen de rode loper voor de zondag-

middag bijeenkomsten in De Brug.

Nu heeft de diaconie van De Brug samen 

met de diaconie van de Adventkerk ook aan 

De koffiebus een rode loper met palen en 

koord aangeboden. Hierdoor is de bus meer 

herkenbaar en meer uitnodigend geworden.

Ga gerust een keer langs voor een kopje kof-

fie. De bus staat dinsdag op het Neptunus-

plein en vrijdag op het Euterpeplein.

De jeugd is de toekomst
Afgelopen kerkenraadsvergadering hebben 

we uitgebreid gesproken over onze jeugd. 

Hoe mooi sluit dit aan bij het thema van 

deze drieluik! 3 jaar geleden heeft het 

jeugdteam een groeiplan opgesteld, en 

ondanks dat Corona veel plannen in de war 

heeft geschopt kijken we dankbaar terug 

op alles wat er de afgelopen jaren gedaan 

en bereikt is. De betrokkenheid van jeugd 

en jeugdwerkers is hoog, en het jeugdwerk 

staat, voor alle leeftijden van 0 tot 25. En we 

zien ook steeds meer mooie voorbeelden 

van integratie van de jeugd in het bredere 

gemeente zijn, zoals meehelpen met diaco-

nale activiteiten en het mede-organiseren 

van een kinder-/jeugddienst. 

Aan de hand van het boek Samen Jong 

van MissieNederland (echt een aanrader!) 

hebben we ons bezonnen op zes kernwaar-

den die helpen om kerk te zijn met álle 

generaties. We hebben nagedacht over waar 

we als kerk al sterk in zijn, en we hebben 

drie kernwaarden geformuleerd waarin we 

verder willen groeien de komende jaren. 

Het mooie ook van aandacht geven aan 

de jongere generaties is dat door dit op de 

juiste manier te doen óók een waardevol-

lere interactie en sterkere integratie met de 

‘oudere’ groepen ontstaat, en daarmee dus 

waardevol is voor alle leeftijdsgroepen in 

de Brug. Want, de jeugd is de toekomst, en 

samen zijn we kerk, hier en nu.

Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109 

Predikant: Ds. Arjan Plaisier, ajplaisier@brugkerk.eu, 

tel. 4758181. 

Verhuur en beheerder De Brug: verhuur@brugkerk.eu 

Pastoraat: pastoraat@brugkerk.eu

Scriba: scribaat@brugkerk.eu 

Wijkkas: NL09 INGB 0000 6423 86 

t.n.v. wijkgemeente De Brug 

Diaconie: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. Diaconie De Brug 

Ledenadministratie: tel. 06 49 84 26 31 of: 

administratie@brugkerk.eu

Kerkbalans: kerkbalans@brugkerk.eu 

Autodienst: autodienst@brugkerk.eu 

Voor overige adressen en informatie kunt u terecht op 

de website van De Brug: www.brugkerk.eu 

1818



Tienerweekend

Van vrijdag 11 september t/m zondag 13 sep-

tember zijn we met 17 tieners uit De Brug op 

kamp geweest in Otterlo. Nadat iedereen 

zijn slaapzak had uitgerold op zijn of haar 

stapelbed en het terrein had verkend deden 

we eerst een kennismakingspel en waren we 

klaar voor het avondprogramma. Een heuse 

GPS tocht door de donkere bossen van Ot-

terlo. Op pad met een zaklamp moesten we 

d.m.v. coördinaten op een plek aankomen, 

er een foto van opsturen en dan kregen we 

een opdracht.

Best wel spannend (want heel erg donker!!), 

ook omdat we konden worden "gepakt" door 

boswachters. Niet iedereen had stalen zenu-

wen en we waren dan ook blij om weer veilig 

bij de boerderij aan te komen. Na warme 

chocolademelk en een broodje knakworst 

gingen we (bijna) allemaal slapen. Wat was 

het nog gezellig! Toen de leiding om 3.00 

uur toch echt aangaf dat het tijd was om te 

gaan slapen ging het licht uit maar bleef het 

nog lang onrustig in de kampeerboerderij.

De volgende morgen was het dan ook even 

op gang komen maar de Opwekkingsmu-

ziek maakte ons dan echt wakker. Na een 

lekker voedzaam ontbijt gingen we in onze 

eigen tienergroepen uit elkaar om te praten 

over thema "proeven aan het geloof". We 

proefden vreemde vruchten en kwamen 

erachter dat je soms gewoon moet proberen 

om erachter te komen hoe iets smaakt. Zo 

is het ook met geloven, durf soms de stap 

te zetten richting God, alleen dan kom je 

erachter wat Hij voor jou in petto heeft. Het 

waren mooie gesprekken.

Na lekker buiten lunchen bouwden we een 

katapult. Ongekende talenten kwamen in 

ons los. Superleuk om met elkaar op deze 

manier samen te werken en het resultaat 

was soms verassend goed.

Toen het bos in voor een stoere lasergame, 

het ging er soms fanatiek aan toe maar we 

sloten de middag gebroederlijk af. Gelukkig 

maar want we ging met elkaar tapas maken. 

Iedereen zette zijn beste beentje voor en het 

resultaat zag er prachtig uit en was bovenal 

erg lekker.  Even lekker ontspannen en toen 

door naar de pub quiz. Dat viel nog niet mee 

en het was een nek aan nek race en, hier zijn 

de meningen over verdeeld, de beste won! 

Het was een zeer geslaagde en gezellige 

avond en het bed lonkte.

Maar nee, er waren nog een aantal die op 

dropping wilden. Terwijl de lichten uit gin-

gen in de boerderij, werd een aantal gedropt 

in een bos ver weg.

Gelukkig is iedereen heelhuids terugkomen 

en viel iedereen 2.30 uur dan eindelijk in 

een diepe slaap.

Zondagmorgen werden we weer ruw 

gewekt, de oogjes nog kleiner dan de dag 

ervoor. Maar na een lekker ontbijt kwam 

Mieke ons vertellen uit Psalm 8 en gingen 

we creatief aan de slag. 

De zon scheen, de stemming was goed en 

tegen lunchtijd roken we de geur van vers-

gebakken pannenkoeken. Gemeenteleden 

schotelden ons een heerlijke pannenkoe-

kenlunch voor. 

Met een goedgevulde maag en een voldaan 

gevoel namen we van elkaar afscheid.

Het was een geslaagd weekend met wat 

weinig slaap maar we kijken terug op een 

goede tijd met elkaar. Voor herhaling 

vatbaar!

Namens alle tienerleiding,

Hannemiek van de Kreeke

Op zondagmorgen heb ik een bijeenkomst 

geleid met de jongeren op het kamp. We 

luisteren naar verschillende uitvoeringen 

van Psalm 8    In all the Earth (Psalm 8) 

John Alexander Wilson.

Psalm 8 Shane & Shane How Majestic is 

Your name. We lazen Psalm 8  met als op-

dracht voor de jongeren welke tekst of beeld 

neem jij mee uit psalm 8 en ga je verwerken 

in een natuurmozaïek. 

Alle jongeren trokken de natuur in om ma-

terialen te verzamelen en zie de verwerkin-

gen van de jongeren.

Mieke Wiegeraad
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Uit de Kerkenraad
September is een drukke maand geweest: 

we hebben een mooie startzondag gehad, 

we hebben de beroepingscommissie voor-

gesteld, we hebben drie nieuwe ambtsdra-

gers bevestigd en een vierde herbevestigd, 

en op een goed bezochte gemeente-avond 

heeft de gemeente het gehad over de 

wensen vanuit de gemeente voor de nieuwe 

predikant. 

Beroepingscommissie
Op Startzondag, 11 september, werd ook de 

beroepingscommissie voorgesteld: Govert 

Buijs, Dominique de Jong, Peter Jansons, 

Inge Borst en Desiree den Hond. Deze 

samenstelling kan overigens nog in details 

wijzigen. De eerste taak van de beroepings-

commissie gaat worden om een beschrijving 

op te stellen van de wijk, van de PGA en van 

de burgerlijke gemeente. De kerkenraad 

zelf stelt de beschrijving op van de wijkge-

meente, met alle cijfertjes erbij.

Gemeente-avond
Op 15 september was de gemeente-avond, 

voortreffelijk geleid door onze consu-

lent, stadsdominee Diederiek van Loo. In 

een tweetal activiteiten liet zij ons eerst 

nadenken over wat wij zelf wilden in een 

predikant en daarna over wat we vonden dat 

de gemeente nodig had. Om onze creativi-

teit te stimuleren moesten we elk een stuk 

gereedschap uitkiezen (een waterpas, een 

bollenplanter e.d.) en aan de hand daarvan 

een aspect van de ideale predikant noemen. 

Het toepasselijkst was wel de WD40: stopt 

piepen en kraken, reinigt en beschermt, 

maakt los wat vast zit. Hele kleine spij-

kertjes bracht iemand op het idee dat de 

predikant ook aandacht moet hebben 

voor de kleine mens of de onaanzienlijke. 

Dat laatste geldt natuurlijk ook voor ons 

allemaal want we kijken, als het goed is, 

allemaal naar anderen om. In ieder geval 

ontving de kerkenraad zo genoeg informatie 

vanuit de gemeente om weer aan de slag te 

gaan met het uiteindelijke profiel.

Bevestigingszondag 
Op deze zelfde zondag zijn ook alle vrijwil-

ligers erkend: degenen die in het afgelopen 

jaar zijn gestopt met een taak en degenen 

die zijn gestart. Daarna werd alle huidige 

vrijwilligers verzocht op te staan, alsmede 

oud-vrijwilligers, die vanwege leeftijd of an-

dere ongemakken al eerder gestopt waren. 

Bijna de hele kerk moest toen gaan staan! 

Zo zien we eens te meer dat we kerk zijn 

met elkaar en dat iedereen nodig is.

Werkgroep Hoeksteen Vitaal 
rondt af
De werkgroep is anderhalf jaar bezig 

geweest om voor ons allemaal uit te puz-

zelen ‘hoe nu verder met onze gemeente’. 

Waar wij allemaal naar snakken, naast onze 

relatie met God die gestimuleerd wordt 

door onze kerkgang en de groepen binnen 

de kerk, is dat we ons gekend weten door 

God en door elkaar. Op 18 september rondde 

de werkgroep officieel haar werk af door het 

eindverslag te presenteren aan de voorzitter 

van de kerkenraad. Nu zijn wij aan zet: Hoe 

gaan wij als gemeente zorgen dat elk lid 

van onze gemeenschap zich gekend weet? 

Daartoe kwam een gereedschapskist te 

pas: die gaan wij als gemeente vullen met 

allemaal goede ideeën om het te bewerk-

stelligen. Het beste is natuurlijk als wij ook 

aanbieden om mee te helpen om ons idee te 

verwezenlijken!

Andere ontwikkelingen 
Op 20 september hebben we van de Alge-

mene Kerkenraad officieel toestemming 

gekregen om te gaan beroepen. En een heel 

fijn bericht: onze twee emeritus predikan-

ten, Jan Wolswinkel en Titus Woltinge, heb-

ben toegezegd om zorg te dragen voor het 

pastoraat tijdens onze vacante periode, sa-

men met de (nu) drie pastorale ouderlingen. 

Hier is in de dienst van zondag 2 oktober 

aandacht aan besteed. Jan en Titus hadden 

al eerder beloofd het crisispastoraat op zich 

te nemen. We zijn heel dankbaar voor hun 

inbreng. Met drie nieuwe ouderlingen en 

deze twee toezeggingen voelen we ons zeer 

gezegend en zien we de vacante periode 

met vertrouwen tegemoet.

Ineke van Oosten, Scriba

Wij gedenken: 
Berend Jakob Drok
*26.03.40    + 13.08.22

Op donderdag 18 augustus hebben we 

kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 

coördinator beheer: S. Woldendorp, tel. 06 24340984 

coördinator verhuur: H. Koolstra, tel. 06 13064810

predikant: vacant Voorzitter: T. Grünbauer, 

voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl 

scriba: J.H. van Oosten, scriba@hoeksteenamersfoort.nl

bankrekening: NL18 ABNA 0553 2171 35

website: www.hoeksteenamersfoort.nl
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Bevestigingszondag (18 september)

We zijn heel blij met onze drie nieuwe 

ambtsdragers: Boudewijn Hogeboom is 

ouderling-kerkrentmeester, Lydia Linde-

mann pastoraal ouderling en Domini-

que de Jong jeugdouderling. Ze hebben 

allemaal de zegen meegekregen. Ook 

zijn we blij met de herbevestiging van 

Gerard Raven, die als ouderling met 

bijzondere opdracht bereid is nog eens 

vier jaar de Algemene Kerkenraad van 

de PGA voor te zitten. De bevestigings-

dienst vond plaats op 18 september met 

Ds. Paul van der Harst. Één ouderling, 

Henk Schenk, is aftredend als ouderling-

kerkrentmeester. Hij was op 18 septem-

ber met vakantie en aan zijn aftreden 

werd op 2 oktober aandacht besteed. 

Op de foto van links naar rechts Boudewijn Hogeboom, Dominique de Jong, Gerard Raven en Lydia Lindemann.



afscheid genomen van Berend Drok.

In de afscheidsdienst in De Hoeksteen heb-

ben we herinneringen aan Berend gedeeld 

met elkaar: echtgenote Tineke, en de zonen 

Jan en Chris. In het licht van Pasen, psalm 

139 en de gelijkenis van de verloren zoon 

vond de gedachtenis plaats. Jan en Chris 

deelden beiden o.a. deze herinnering aan 

de 'zwerftochten' in en rond de Bijlmer 

in aanbouw: “Je kon uren zwerven door 

de polder en braakliggende velden waar 

ooit huizen zouden komen. Soms gingen 

we dan 'op zwerftocht'. Het idee was om 

zoveel mogelijk in een rechte lijn te blijven 

lopen en maar zien welke hindernissen je 

tegenkwam”. 

Deze herinnering werd in de gedachtenis 

beeld voor het leven van Berend: leven 

met een doel voor ogen, met hindernissen 

onderweg. Steeds weer zoeken naar een be-

gaanbaar pad. Berend wist, diep vanbinnen, 

van Iemand die hem voorging. “Kom tot uw 

Heiland, toef langer niet” was een lied dat 

hem kracht en richting gaf. Vervolgens vond 

de graflegging plaats op Rusthof. Tenslotte 

hebben veel familieleden (en vrienden) 

uit Groningen, Zeeland, de Achterhoek en 

Amsterdam elkaar aangenaam ontmoet 

in de kerk. We wensen Tineke, Jan en Han-

nerlie en Chris Gods ontfermende nabijheid 

en kracht toe.

Titus Woltinge

Schilderij voor de gedenkhoek

Onze terugtredende 

interim-predikant Ds. 

Henk Dikker Hupkes 

gaf aan De Hoeksteen 

dit prachtige schilderij 

ten geschenke. 

Het verbeeldt Psalm 

1 vers 3. Dit schilderij 

heeft intussen een 

plek gevonden in de 

gedenkhoek in de 

kerkzaal.

Cor de Vette, 

wijkredacteur

Vesperdiensten in het seizoen 
2022-2023

Het jaarthema van de vesperdiensten is “Woorden die ertoe 

doen – Geloven is een werkwoord”. In de zeven vespervierin-

gen komen “geloofs-werkwoorden” aan bod, die te maken 

hebben met ons geloof in de Eeuwige God en hoe daarnaar 

te handelen. Deze zeven “woorden die ertoe doen” staan 

symbool voor de wijze waarop wij invulling kunnen geven 

aan ons geloof in ons dagelijks leven en hoe we daarin 

gesterkt en bemoedigd kunnen worden. Telkens worden 

in de vesperdienst twee werkwoorden overdacht: danken 

en bidden, geven en delen, vragen en ontvangen, horen en 

spreken, vertrouwen en volharden, vergeven en verzoenen 

en bevrijden en opstaan.

Wij nodigen u van harte uit om deze vesperdiensten mee te 

vieren, elke tweede zondag van de maand, om 17.00 uur in 

De Hoeksteen. Dat het weer momenten van rust en medita-

tie mogen zijn.

De Werkgroep Oecumenische Vesperdienst

 

zondag 6 november 15.30 uur 
 

 

Thema: Ruth 
Locatie: PKN de Bron 

Vogelplein 1 

Van harte welkom! 
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Bij de diensten
Zondag 16 oktober, dienst van Schrift en 

Tafel, ds. A.Baarslag: Deze zondag vieren we 

de Maaltijd van de Heer. In een wereld vol 

van onrust en zorg is de Tafel met brood en 

wijn als een oase en een teken dat vergeving 

en verzoening mogelijk zijn. 

Als lezing klinkt deze zondag Psalm 65, een 

lied waarin wordt uitgesproken wat ons 

bezwaart en waarin wordt bezongen dat er 

toekomst is.

Zondag 23 oktober, ds. P. van der Harst.

Zondag 30 oktober, ds. M. van Ameron-

gen: We lezen Marcus 1 : 14 - 22. Volg Mij! 

Ik zal maken dat jullie vissers van mensen 

worden.

Zondag 6 november, ds. N. Walet: Er is 

gekozen voor de lezing uit Jozua 2, dat 

gaat over Rachab en de verspieders van het 

Beloofde Land. Wat gaan ze zien?

Soos 12+
De kop is eraf wat betreft het Soos-seizoen 

en de volgende avond staat alweer voor de 

deur. Ook de volgende data zijn al bekend. 

Zet ze vast in je agenda, dan kun je er met 

je andere afspraken rekening mee houden. 

Wij rekenen weer op je komst!

2022  : 15-10  19-11  17-12

2023  : 21-01  18-02  18-03  06-04  22-04  20-

05  30-06 (= kamp)

Dominique, Harmen, Quintijn, Robin en Edwin

Oecumenische gespreksgroep 
“Puntenburg”
Op 12 september kwam de gespreksgroep 

weer bij elkaar, zoals we dat iedere maand 

doen op de tweede maandag van de maand.

Deze keer was het centrale thema “aan 

tafel”, dat aangereikt wordt door het blad 

“bezield en bewogen, Open Deur”.

Aan tafel gebeuren de meeste en mooiste 

dingen.

We praten aan tafel, we doen spelletjes en 

we eten en drinken aan tafel.

Vanuit dit perspectief heb ik voorgesteld 

om een evaluatie te houden over hoe de 

gesprekken aan tafel het afgelopen jaar zijn 

geweest.

Ik vond dit belangrijk, omdat ik de ge-

spreksleiding nu een jaar heb gedaan als 

opvolging van Nynke Hellema, die dit meer 

dan twintig jaar heeft gedaan. Iedereen 

in de groep heeft zich uitgesproken en 

verwachtingen aangegeven. Daarin zitten 

best wel verschillen. De één komt om er 

even uit te zijn en voor de gezelligheid en 

de ander komt naast dit ook voor een stukje 

diepgang. Als voorbeeld werd benoemd 

bij het thema van vandaag: het verschil in 

avondmaalsviering tussen de protestantse 

en de rooms-katholieke kerken.

Opdracht aan mij is om hier een goede 

balans in te vinden.

Hierna ontspon zich een geanimeerd en 

toch wel diepgaand gesprek over de be-

weegredenen om anderen te helpen.

Help je de ander onvoorwaardelijk of zit er 

ook een aspect in dat je het voor jezelf doet.

Een gedachte om nog eens verder bij stil te 

staan.

We begonnen deze bijeenkomst met het 

lezen van psalm 23 ”de Heer is mijn Herder” 

en we sloten af met het lezen en zingen van 

lied 416 “Ga met God en Hij zal bij je zijn”.

Sierk de Bruin

Emmaüskerk
Protestantse wijkgemeente
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We zijn als kerkenraad verheugd te kunnen 

berichten dat ds. Marjan van der Burg-Los 

vanaf 1 oktober begint als onze wijkpre-

dikant. Zij zal ons voor een periode van 

anderhalf jaar vergezellen op parttime 

basis. Een belangrijke focus in haar werk zal 

het pastoraat zijn.

Marjan is geboren in 1960, als tweede in een 

gezin met zes kinderen. Na haar VWO-tijd 

in Rotterdam studeerde zij theologie in 

Utrecht. Vervolgens werd zij predikant, 

eerst in de Nederlands Hervormde Kerk, 

later in de Protestantse Kerk in Nederland. 

Haar eerste gemeente was de Hervormde 

Gemeente Biezelinge-Eversdijk in de 

Mozeskerk. Haar laatste gemeente was de 

Hervormde Wijkgemeente Pauluskerk 

in Baarn, waarvan zij afscheid nam op 

1 december 2020. Sindsdien is Marjan 

ambulant of tijdelijke predikant, zoals in 

het Witte Kerkje van Holysloot, de Witte 

kerk te Nieuw Vennep en de Oosterlicht-

kerk in De Bilt. 

Marjan is gehuwd met Diederik van der 

Burg, heeft een dochter, een zoon, twee 

kleindochters en een kleinzoon. Binnen 

haar familie is zij overigens niet de enige 

die het predikanten-vak heeft gekozen. 

We zijn blij met de komst van ds. Marjan 

van der Burg-Los en zien uit naar een 

mooie samenwerking. 

Koert Jansen

Even voorstellen: onze nieuwe predikante

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
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Proef-Startzondag

Op zondag 25 september vond de 

startzondag onder de naam “proef 

Soesterkwartier” plaats in en rondom de 

Emmaüskerk aan de Noordewierweg.

Het is een initiatief van de gezamen-

lijke geloofsgemeenschappen om zich 

te presenteren en daarbij op basis van 

gastvrijheid zich met elkaar te verbin-

den.

Zaterdag was al de gebedsestafette van 

start gegaan, die doorliep tot de zondag-

morgen en overging in een korte dienst, 

waarbij deze gastvrijheid en het omzien 

naar elkaar en het verbinden en verbonden 

zijn door het woord van God centraal stond. 

Belangrijk daarin is wat dat betekent in de 

praktijk van alledag. 

Daarna werd het een gezellige en vrolijke 

bijeenkomst op het plein voor de kerk.

Er was voor zoet en hartig gezorgd en een 

ieder kon naar hartenlust kletsen of zich 

vermaken met sjoelen, op het luchtkussen 

dansen en springen, een broodje bakken bo-

ven een vuurtje en tekenen op een bankje, 

dat is omgedoopt tot kinderbankje.

Dit bankje krijgt een mooie plaats in de 

kerk en kan functioneel zijn bij kinder-

momenten.

Om 12 uur kwam de ijscokar van Vitelli 

langs en konden we genieten van een 

heerlijk ijsje.

Wat hebben we het enorm getroffen 

met het weer. Dit verhoogde de feest-

vreugde des te meer.

Hulde en dankbaarheid mogen we uit-

spreken naar hen, die dit georganiseerd 

hebben en voor de kosters, die flink 

hebben lopen sjouwen.

Sierk de Bruin
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Fonteinkerk
Protestantse wijkgemeente

Bij de vieringen
Op zondag 9 oktober komen we samen 

voor een dienst van Schrift en Tafel. We 

lezen uit Lucas 17:11-19 het verhaal van de 

tien melaatse mannen en de dankbare 

Samaritaan. Hoe belangrijk is dankbaarheid 

in ons leven?

Op zondag 16 oktober is ds. Evert Overeem 

uit Leusden onze voorganger.

Op zondag 23 oktober lezen we een 

opstandingsverhaal, uit 2 Koningen 4:8-37. 

De profeet Elisa wekt een jongetje op uit de 

dood; een teken dat God aan de kant van het 

leven staat.

Op zondag 30 oktober lezen we uit 2 Konin-

gen 5 een verhaal over de kracht van geloof. 

Generaal Naäman is boos op de opdracht 

om zich onder te gaan dompelen in de 

Jordaan. Toch doet hij het. Onvoorstelbare 

dingen worden dan mogelijk.

Op zondag 6 november is ds. Maria Berends 

onze voorganger.

In memoriam
Op 13 september is Hendrik Christiaan 

Richard overleden, op de leeftijd van 75 jaar. 

Hij woonde aan de De Vendelier 19. Henk 

was geboren in Den Haag op 29 mei 1947. 

Kort na zijn geboorte is het gezin verhuisd 

naar Amersfoort. Henk was een buitenkind, 

had veel energie, durfde alles en was altijd 

in voor grappen. Het kappersvak leerde hij 

bij kapsalon Van Someren. Hij werd barbier 

bij de marine en wilde dat ook blijven, 

maar bleef teveel last houden van zee-

ziekte. In 1974 trouwde hij met Janny Pronk; 

samen hebben zij vier kinderen gekregen. 

Het gezin heeft ongeveer 25 jaar op de 

Daltonstraat gewoond, achter de kapsalon. 

Mooie gesprekken heeft Henk gevoerd 

onder het knippen. Hij was heel empathisch 

en kon goed luisteren. Voetbal was zijn 

grote hobby, maar hij heeft ook heel veel 

gezongen (in diverse koren) in zijn leven. 

Henk is in alle rust en vrede overleden.

Op 24 september is Gerda Maria van den 

Toorn overleden, op de leeftijd van 81 jaar. 

Zij woonde aan de Graaf Willemlaan 37. Zij 

was geboren in Den Haag op 22 april 1941. 

Haar vader was bouwkundige en werkte op 

diverse plaatsen mee aan de wederopbouw. 

Toen de Fonteinkerk werd gebouwd en het 

“Leusderkerkje” moest worden omgevormd 

tot een zalencentrum, heeft hij daar nog 

bouwtekeningen voor gemaakt. Het gezin 

woonde toen al in Amersfoort, aan de 

Lombokstraat. Gerda bleef altijd bij haar 

ouders wonen. Na het overlijden van vader, 

ging zij met haar moeder wonen aan de 

Graaf Willemlaan. Het leven van Gerda werd 

overheerst door angsten. Door indrukken 

te beperken en door vaste regels aan te 

houden, kon zij het leven aan. Dat maakte 

Fo
n

te
in

k
e

rk
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

MUZIEK&ONTMOETING 

FONTEINKERK    ROBERT KOCHSTRAAT  2-4 , AMERSFOORT

ZONDAG 6 NOVEMBER 12.00 UUR 

                                                o.l.v. Krista Audere

Info over evt. vervoer: tinekewesterveld@gmail.com  of  visscher1959@hotmail.com  
of telefonisch bij: Tineke Westerveld (4945920), Frank Visscher (4653116)

HET CONCERT begint om 12.00 uur, vanaf 11.30 uur bent u welkom. 
Na het concert kunt u napraten met elkaar. 

Om 14.00 uur wordt het programma afgesloten.

KAMERKOOR VENUS 
Einojuhani Rautavaara - Missa a cappella 

  Urmas Sisask - Benedictio 
Karin Rehnqvist - Arturs Maskats  

 When I Close My Eyes I Dream of Peace   
  Lugums Nakti - Veljo Tormis 

Bridge of Song - Per Nørgård - Vintersalme

Muziek&Ontmoeting - Kamerkoor Venus

Op 6 november zingt Kamerkoor 

Venus een lunchconcert tijdens 

Muziek&Ontmoeting in de Fonteinkerk. 

Aan de kusten van de Oostzee wordt veel 

gezongen. Er klinken oeroude verhalen 

op volkse melodieën. De zangcultuur gaat 

er van mond tot mond. In When I close 

my eyes zingt Kamerkoor Venus werk van 

hedendaagse componisten uit deze regio. 

Zoals de Fin Rautavaara met zijn prachtige 

Missa a Capella - een groots contrastrijk 

koorwerk. De dirigente Krista Audere 

groeide op aan de Oostzee en brengt in dit 

programma ook Letse, Estse, Zweedse en 

Deense winterse taferelen tot leven. Als 

je komt luisteren en je ogen sluit, kun je 

een sneeuwvlokje horen dwarrelen. Meer 

informatie op kamerkoorvenus.nl

U bent van harte welkom bij dit prachtige 

concert in de serie Muziek&Ontmoeting 

en natuurlijk ook de heerlijke en eenvou-

dige lunch na afloop. Het concert begint 

om 12.00 uur en de lunch eindigt uiterlijk 

14.00 uur. 

Het team van Muziek&Ontmoeting 

Volgende concerten:

18 december 2022: 

Festival of Lessons and Carols

29 januari 2023: 

Fons featuring Erik Renkema
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haar helaas ook eenzaam. Zij kon genieten 

van contacten en uitstapjes met haar naaste 

familieleden. Zij overleed plotseling op 24 

september.

(Wie van beide in memoriams de volledige 

tekst wil lezen, kan die aanvragen bij ds. 

Wim Verschoor.)

Twee bijeenkomsten over 
rouw en afscheid
Twee bijeenkomsten in november waarin 

de onderwerpen verlies, rouw en afscheid in 

ons leven centraal staan. Niet altijd even ge-

makkelijke onderwerpen, maar wel iets om 

naar te luisteren en om over van gedachten 

te wisselen:

• Wees erbij Café op vrijdag 18 november 

Wees erbij Café op vrijdagavond 18 no-

vember met een optreden van Trio Colore, 

bestaande uit Bette Westera – tekst en 

voordracht, Claudia Kuhnt – zang en Diede-

rik van Essel – gitaar. Onder de titel Gevallen 

bladeren brengen zij liederen en gedichten 

ten gehore. Een veelkleurig programma over 

ouderdom en vergankelijkheid, over het 

vallen van de bladeren én het ontluiken van 

een nieuwe lente. 

Aanvang 20.00 uur.

• Lezing over het boek Weduwen op vrijdag 25 

november

Lisette Schuitemaker schreef het boek 

Weduwen, hoe werkt dat? Op vrijdagavond 25 

november vertelt zij hoe zij tot het schrijven 

van dit boek gekomen is en wat zij geleerd 

heeft van gesprekken met diverse weduwen. 

Lisette sprak vijftien vrouwen van verschil-

lende leeftijden die weduwe werden; soms 

plotseling, soms na een ziekbed. En hoe zij 

na het afscheid van hun lief, het ene been 

voor het andere zetten, beslissingen namen 

en hun leven opnieuw uitvonden.

Aanvang 20.00 uur.

Info en aanmelden voor één of beide 

bijeenkomsten: vormingdoorontmoeting@

fonteinkerk-amersfoort.nl, Roeleke de Witte 

Team VDO-Fonteinkerk.

Het goede gesprek met ToZ-zers
Tijdens de gemeentezondag jl. hebben 

de begeleiders van ToZ het goede gesprek 

gevoerd met de jongeren over een enquete 

die ze van tevoren hadden ingevuld. De 

resultaten van die enquete delen we graag 

met de lezers van Drieluik:

• 21% van de jongeren gelooft zeker in God, 

71% een beetje en 7% niet;

• Whatsapp is het meest gebruikte social 

media-kanaal, daarna Snapchat en Tik-

tok;

• 44% denkt het beter te krijgen dat zijn/

haar ouders; 56% weet dat niet zo zeker;

• De jongeren vinden duurzaamheid en 

diversiteit de twee belangrijkste thema’s 

om met elkaar te bespreken;

• 63% van de jongeren heeft nog nooit 

verkering gehad, 31% wel al eens en 6% 

weet het niet heel zeker;

• 81% van de jongeren gaat 1x per maand 

naar de kerk, 13% 1x per jaar en 6% gaat 

elke week

• Op de vraag ‘’wat vind jij van de Fontein-

kerk?’’ kwamen allerlei reacties los: van 

soms leuk soms saai, iedereen kan er 

komen tot er is veel ruimte voor jongeren. 

Zoveel jongeren, zoveel meningen. Alles bij 

elkaar mooie resultaten om met elkaar over 

in gesprek te gaan. Het was een inspire-

rende zondagochtend.

Onderwerpen ToZ-zondagen:

9 oktober, 10.00 uur: De diepte in met Maria 

20 november, 10 uur: SinterToZ met Roeland

18 december, 10 uur: nog dieper met Leon

Gemeentezondag: ‘Aan Tafel’ over Fonteinkerk Vitaal

Vanaf zondag 18 september gaan we een 

heel seizoen aan de slag met het thema ‘Aan 

Tafel’. Daarmee willen we betekenis geven 

aan de ontmoeting met Jezus, met elkaar en 

onze naaste. We maakten als gemeente ook 

een begin met delen op welke wijze wij de 

Fonteinkerk-gemeente vitaal willen houden, 

nu en de komende jaren. Vier thema’s staan 

daarvoor op het menu. Ze beschrijven wat 

we belangrijk vinden als het gaat om ge-

loofsleven en geloofsgemeenschap zijn: 

1. Gericht zijn op God, en wel zo dat: ‘Er 

een dikke kans is dat je geraakt wordt!’

2. Gericht zijn op elkaar: ‘Dat je mag zijn 

wie je bent en nieuwsgierig bent naar 

de ander’.

3. Gericht zijn op de wijk, stad en wereld, 

zodat: ‘De ander zich niet vergeten 

voelt’.

4. Dat kerkzaal en Huis van Zuid, ons 

KerkHuis, een ‘Open en dynamische 

pleisterplaats’ is.

De thema’s weerspiegelen eigenlijk dromen 

en verlangens over wat we zoeken, hopen 

te vinden in de Fonteinkerkgemeente. Ze 

kenmerken onze ‘identiteit’ waar het gaat 

om geloof, samenleven en van betekenis 

zijn voor onze omgeving. Eerst ons funda-

ment: God zoeken en door Hem geraakt 

willen worden. Ook door de verhalen van 

elkaar, omdat geloof en geloofsbeleving zo 

vaak een ‘mysterie’ zijn. Daarom willen we 

oefenen in het samen zoeken en ‘stamelend’ 

uitspreken, wat God voor je betekent. Het 

tweede thema is daarbij voorwaardelijk. 

Het is de basis voor onderlinge verbinding: 

je gezien en gewenst voelen. In het derde 

en vierde verlangen beschrijven we, hoe we 

vanuit ons geloof in God er willen zijn voor 

de wereld om ons heen, en daartoe alles wat 

we hebben (als gemeente) willen inzetten. 

Op de gemeentezondag hebben we vorm en 

inhoud gegeven aan deze thema’s, concrete 

vertalingen voor de korte en langere ter-

mijn. Dat was zeer inspirerend en fijn om te 

doen, zeker als je daarna letterlijk ‘Aan Tafel’ 

kunt gaan om samen te genieten van wat 

God ons geeft.

De voorzitters, Gert-Jan Geerse en Koos Koolstra
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Nieuwe Kerk
Protestantse wijkgemeente
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Focus in de Nieuwe Kerk
Aan het begin van 2020 is de Nieuwe Kerk 

gestart met het Focus-traject. Focus beoogt 

in diensten, kringen, vergaderingen, gezin-

nen en bij het jeugdwerk het gesprek over 

leven met God en hoe gemeenteleden 

dat kunnen verbinden met hun dagelijks 

leven te bevorderen. Focus sluit aan bij het 

verlangen, zoals dat in de toekomstvisie 

staat aangegeven: ´De Nieuwe kerk is een 

geloofsgemeenschap gericht op een harte-

lijke relatie met Jezus Christus, met elkaar 

en met onze omgeving. We zijn geroepen 

om samen Jezus Christus na te volgen, zijn 

liefde bekend te maken en zijn wereld te 

dienen. ´ De gedachte is dat Focus helpt om 

deze visie in de praktijk van het (gemeente)

leven om te zetten. Focus is dus geen nieuwe 

activiteit, maar wil al ons doen en laten 

inspireren. Inmiddels zijn wij toe aan het 

laatste blok van het traject en hebben wij 

alleen dit jaar nog de mogelijkheid ons door 

middel van Focus te laten inspireren.

Bij de diensten
Op zondag 16 oktober zijn wij toe aan 

thema 3 van blok 6 van Focus: ‘Geloven met 

hart en hand.’ Wij lezen een tekst die er 

geen doekjes om windt: ‘geloof dat zich niet 

uit in daden is dood’ (Jacobus 2: 17).  

Zondag 30 oktober hopen wij na te denken 

over het thema ‘Recht doen’ (blok 6.4). Deze 

dienst is er meer dan gewone aandacht voor 

de kinderen. Zij blijven in de dienst en het 

kinderkoor ‘Happy Songs’ uit buurgemeente 

De Brug zingt. Hopelijk zingen er ook kinde-

ren uit de Nieuwe kerk mee. 

Op zondag 6 november behandelen wij het 

thema ‘Zorg voor de schepping als zending’ 

(blok 6.5). In deze dienst geven wij uitdruk-

king aan ‘dankdag nieuwe stijl’. Wij danken 

God als Bron van het goede in ons leven. Wij 

doen dat vanuit het besef dat wij in onze 

omgang met Gods schepping tekortschie-

ten. Daarom staat naast onze dank aan God 

ook het gebed om vergeving en ontferming 

centraal.

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

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 is de 

beurt aan Marijke Buis.

Marijke is 70 (!) jaar geleden komen 

wonen in de Franklinstraat. Vanaf toen is 

zij betrokken bij de Nieuwe Kerk. Ze ging 

naar de zondagschool en toen haar vader 

in de kerkenraad zat, gingen ze zelfs als 

familie met de bus een dagje uit met de 

kerkenraad. Dat waren nog eens tijden! 

Later ging ze naar de jeugdkerk, die toen 

op het Laurens Costerplein gehouden werd 

(het Nieuwe Kerkenhuis was er destijds nog 

niet). Daar heeft ze haar man Wim leren 

kennen. Ook heeft ze vanuit de Nieuwe 

Kerk,  met anderen samen, jarenlang een 

bibliotheek gerund op het Laurens Coster-

plein. Daarna heeft ze  pastorale bezoekjes 

gebracht vanuit de Hervormde Vrouwen 

Dienst en tal van andere losse projectjes 

gedaan. En nu is Marijke al een aantal jaren 

actief als vrijwillig beheerder van de Nieuwe 

Kerk. Marijke is een spin in het web en 

doet heel veel achter de schermen. Wil je 

iets organiseren of geregeld hebben in de 

Nieuwe Kerk, dan is een mailtje of belletje 

met Marijke altijd het startpunt!

Graag stellen we Marijke drie vragen én 

mag zij de pen doorgeven aan een andere 

'uitvoerder achter de schermen'.

1) Wat maakt je vooral gelukkig of waarover ben 

je het meest blij?

Ik word blij van en ben dankbaar voor een 

goede gezondheid. Ook familie, vrienden en 

een vier maanden oud achterkleinkind 

maken me gelukkig. Nadat ik net wedu-

we was geworden, kwam de vraag kwam 

of ik er iets voor voelde om het beheer 

van de kerk te doen. Tot op heden ben ik 

nog steeds blij dat ik toen ja heb gezegd. 

Daardoor heb ik veel leuke contacten.

2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het 

oog op de toekomst? 

Voor de Nieuwe Kerk hoop ik dat Oud en 

Jong zich thuis mogen blijven voelen en 

dat we blijven omkijken naar elkaar.

3) Wat is voor jou het allerbelangrijkste in je 

geloofsleven?

Ik twijfel weleens, maar constateer 

dat als ik weer iets lees, zie of hoor aan 

ellende ik heel vaak zing dat ‘Eens de ba-

zuinen zullen klinken’, gezang 300. Dus 

HOOP is voor mij het belangrijkste!

Marijke geeft de pen graag door aan 

Lydia Tommel. De redactie zal contact 

met haar opnemen!
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Startzondag: van kerkdienst in de 
buitenlucht tot bootcamp, knutselen, 
lunchen... Een paar foto’s.

27

Prachtige wereld, waar ben je? 

Onlangs las ik het boek met bovenstaande titel van de Ierse 

schrijfster Sally Rooney. Zij werd vooral bekend van Normal 

people,  waar ook een serie van gemaakt is. De vriendinnen Alice 

en Eileen schrijven elkaar lange e-mails. In die mails bespreken 

zij de grote thema’s van het leven: de politieke polarisatie, de 

zorgwekkende toestand van het milieu, de wereld die aan de 

rand van de ondergang staat. Toch gaat het ook vaak over de 

kleine dingen van het leven zoals familie, vriendschap en seks. 

Hoewel Eileen en Alice veel van elkaar verschillen hebben zij 

gedeelde vragen, gedeelde angsten en gedeelde ervaringen 

van leegte. Echt anders is Simon. Hij is een zeldzaam figuur, 

omdat hij in God gelooft en wekelijks de mis bezoekt. En wie 

doet dat nog in de 21ste eeuw? Simon roept naast vervreemding 

ook jaloezie op en Eileen vraagt zich dan ook af of God voor 

Simon belangrijker is dan dat zij dat is. Wat nog meer opvalt 

is dat Simon in Eileen een verlangen naar vrede en vergeving 

oproept. Dat verlangen ontstond toen ze een keer met hem mee 

naar de kerk ging. Daar hoorde zij het ‘bizarre en uitzinnige’ 

verhaal van een vrouw die olie over Jezus’ voeten giet en daarna 

zijn voeten met haar haren afdroogt (Lukas 7: 36-50). Terwijl 

haar zondigheid bekend is, zoekt zij de nabijheid van Jezus. 

Daarmee staat een vrouw, die alle morele codes gebroken heeft, 

in het volle licht. Haar tranen worden gezien en voor het oog 

van ´keurige´ aanwezigen schenkt Jezus haar vergeving. Dit 

verhaal blijkt niet alleen in het leven van Eileen maar ook in dat 

van Alice een gevoelige snaar te raken. Alice geeft toe dat zij 

het verhaal gelezen heeft tijdens haar opname in de kliniek. Zij 

schrijft dan het volgende: ‘En Jezus dan, die dan zegt dat haar 

vele zonden zijn vergeven omdat ze zoveel van Hem houdt. Zou 

het zo gemakkelijk zijn? Hoef je dan alleen maar te huilen en 

neer te knielen en vergeeft God je dan alles? Maar misschien is 

het helemaal niet zo makkelijk. Misschien is oprecht huilen en 

door het stof gaan wel het moeilijkste dat een mens kan leren. Ik 

weet zeker dat ik het niet zou kunnen. Ik voel die weerstand, die 

kleine harde kern in me waardoor ik me niet voor God ter aarde 

zou kunnen werpen, vrees ik, zelfs al zou ik Hem geloven.’

Wat mij aanspreekt in deze roman is dat Jezus in de levens van 

twee millennials ogenschijnlijk zomaar voorbijkomt, als Hij 

een zondares vergeeft. Op een bepaalde manier verlangt Alice 

dan naar ontmaskering omdat zij slechtheid om zich heen ziet 

en in zich draagt, als Simon met alleen maar ‘grijze dametjes 

in pastelkleurige jasjes’ de eucharistie viert. Juist dan ervaart 

Eileen onvrede in haar eigen leven en verlangt zij naar heelheid, 

misschien zelfs wel naar God. Blijkbaar doet het Bijbelverhaal 

iets met hen, het brengt hen in beweging en misschien ook wel 

in verwarring. En dat is iets waar ook wij het elke keer weer van 

moeten hebben. Dat kan gebeuren als je Bijbel leest of een kerk 

binnengaat of op ongedachte momenten. God zelf ontmoet ons 

dan door die woorden en door de tekenen van brood en wijn 

heen. Hij spreekt in elke taal en past zich als een pedagoog aan 

ons begripsvermogen aan. In een doopdienst lazen wij onlangs 

Psalm 19. Een Psalm die krachtig de heilzame werking van Gods 

Woord omschrijft als levenskracht voor de mens, wijsheid voor 

de eenvoudige, vreugde voor het hart en licht voor de ogen. 

Die heilzame leeservaring, aangestuurd door de Heilige Geest, 

wens ik toe aan zowel zoekende millennials als zelfverzekerde 

boomers, en ieder mens ongeacht zijn of haar leeftijd. 

ds. Gerard Kansen 



St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
In de morgendienst van zondag 16 oktober 

zal het sacrament van de doop bediend 

worden aan Matthias, zoon van Sander en 

Rianne Luitwieler. Opnieuw een doopdienst; 

opnieuw getuigen van Gods trouw. Ik over-

weeg om ook die ochtend verder te lezen 

in de geschiedenissen van Elia. We zijn bij 

1 Koningen 19:9-18 aangekomen: over Gods 

verschijning aan Elia. Altijd indrukwekkend. 

De avonddienst van zondag 23 oktober 

is een verdiepingsdienst. Na een drietal 

preken naar aanleiding van het 7e gebod 

buigen we ons nu over het 8e gebod: niet 

stelen. Dat raakt aan bezit, aan hoe wij 

omgaan met wat ons is gegeven. Is dat niet 

ook de schepping? 

De zondag daarop, 30 oktober, begroeten 

we gastvoorgangers, voor onze wijkgemeen-

te bekenden. Want ’s morgens gaat ds. Marc 

van der Poel voor en ’s avonds ons gemeen-

telid Harmen van der Werf, die bezig is met 

zijn predikantsmaster aan de PthU. 

De woensdag daarop, 2 november, is het 

dankdag. Danken in roerige tijden. Een be-

wogen jaar ligt achter, en hoe zal de winter 

zijn? Ondertussen zijn we gezegend met een 

mooie zomer. En dat we weer naar de kerk 

kunnen gaan en samenkomen doordeweeks 

als voorheen! Als je even stilstaat, is er 

zoveel reden om God dankbaar te zijn. De 

middagdienst is een dienst met, door en 

voor kinderen. We sluiten aan bij het thema 

van de HGJB “Wie dank jij?” waarbij 1 Konin-

gen 17:1-16 wordt gelezen. Ook in de avond 

van die dag komen we samen. Over het te 

lezen Bijbelgedeelte denk ik nog na. 

Zondag 6 november staat de morgendienst 

in het teken van de voorbereiding op de 

viering van het Avondmaal de zondag 

daarop. We gaan dan alweer naar de laatste 

zondagen van het kerkelijke jaar. De kerk 

staat stil bij de dingen die komen gaan, bij 

God vandaan. Er wacht een nieuwe hemel 

en een nieuwe aarde. Wat we lezen die zon-

dag? Mogelijk pak ik nog een paar keer het 

Evangelie naar Lukas op dat we dit kerkelijke 

jaar volgden. 

Catechisaties
De start van het nieuwe seizoen zit erop en 

was veelbelovend: 10 groepen zijn gestart. 

Dit jaar voor het eerst ook een groep cate-

chisanten op de maandagmiddag, omdat 

we ze op de avond niet allemaal meer ‘kwijt’ 

kunnen. Na de start met een maaltijd bij de 

mentor thuis en persoonlijke gesprekken 

met elke catechisant worden in deze weken 

de eerste thema’s opgepakt. Een we zien uit 

naar een mooi vervolg!

Studiekring
Ook de Studiekring pakt de draad op. We 

lazen het boek van dr. Arjan Plaisier, “Zorg 

voor de ziel”, dit voorjaar uit. Een heel ander 

boeiend boek ligt nu op tafel; dat van dr. 

Arnold Huijgen over de Bijbel, “Lezen en 

laten lezen”. We buigen ons over hoofdstuk 

1 en 2 (2.1 en 2.2). Plaats van samenkomst: 

Filalethes. Tijd: 20.00-21.45 uur. Welkom!

Gemeenteavond 
concept beleidsplan
Woensdag 19 oktober hebben we een 

gemeenteavond waarop we met elkaar ons 

buigen over concept-beleidsplan voor de 

wijkgemeente 2023-2026. We komen samen 

in Filalethes. De voorbije twee jaar zijn met 

wijkkringen en diverse gremia gesprekken 

gevoerd: wat leeft er, wat schuurt er en wat 

is het verlangen of wat is urgent ten aanzien 

van onze wijkgemeente in en rond de Joris-

kerk? Al die gesprekken hebben geleid tot 

een handvol voornemens waarover het de 

komende jaren zou moeten gaan, onder het 

motto “In geloof verbonden, in het hart van 

de stad”. We zien uit naar een goed gesprek!

Ten slotte een hartelijke groet vanaf de 

Diamantweg,

W.J. Dekker
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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

2828



Startmiddag van de Joriswijkgemeente 

Enthousiasme gezocht! Dat was het 

thema voor de startmiddag van de 

Joriswijkgemeente op zaterdag 17 

september. 

De fiets of de auto bracht ons boven op 

de Amersfoortse berg naar onze locatie 

voor de middag: het Hoornbeeckcollege. 

De ontmoeting startte met een kop koffie 

en samen zingen. We hoorden een korte 

introductie op het thema vanuit een stukje 

uit de bijbel, Romeinen 12: 9-20. In dit 

gedeelte komen we kernwoorden tegen als 

eensgezindheid, volharding, hoop, liefde. 

Het dienen van onze God wordt uitgewerkt 

in drie richtingen: 

- naar boven, de gerichtheid op God

- naar binnen, de gerichtheid op elkaar 

binnen de gemeente

- naar buiten, de gerichtheid op en relatie 

met onze omgeving.

Daar gingen we mee aan de slag tijdens de 

activiteiten buiten.

Terwijl de prachtige herfstzon scheen 

wisselden we 3 activiteiten in 3 groepen af 

in de activiteitencarrousel: speeddaten, 

bijbelstudie, enthousiaste gemeente 

uitbeelden. 

In een hoek van het grote grasveld aan 

de bosrand wisselden we tijdens het 

speeddaten steeds van persoon om even 

kort kennis te maken en elkaar de vraag te 

stellen waar je enthousiast van wordt. In 

een andere hoek van het grasveld, tegen 

de achtergrond van het voormalig klooster 

uit 1914, lazen we Romeinen 12 nog eens 

en bespraken we wat ons opvalt aan dit 

gedeelte. 

De 3e groep, aan de bosrand had de 

opdracht een enthousiaste gemeente uit 

te beelden. Daar stond jong en oud zich 

enthousiast te verkleden met hoeden, 

petten, pruiken en shawls. Met veel plezier, 

gepraat en onderlinge verbondenheid werd 

de enthousiaste gemeente uitgebeeld en 

zijn daar prachtige foto’s van gemaakt! 

Ondertussen hadden alle kinderen van de 

Bijbelklas en kinder- en tienerclubs hun 

eigen activiteit op het terrein: stoepkrijt, 

bellenblaas, knutselen, volleybal, 

stormbaan.

Daarna was het tijd voor een gezamenlijke 

maaltijd met warme patat en snacks. 

En werd het herfstachtig fris, zodat we 

allemaal weer graag afscheid namen.

We kijken terug op een mooie ontmoeting- 

en startdag.

In de preek zondagmorgen kwam het thema 

‘Enthousiasme gezocht’ terug. Hoe doe je 

dat, lichaam van Christus zijn? Hoe dienen 

we onze God en elkaar? Hoe en vanuit 

welke motivatie maken wij onze keuzes? 

Na de dienst konden we elkaar opnieuw 

ontmoeten bij een kop koffie.

We hopen op een mooi vervolg tijdens het 

seizoen, fijne ontmoetingen op de clubs en 

catechisatie en in de dienst en groei in onze 

relatie met onze God en de mensen om ons 

heen!

Laat elk volk U prijzen

U de eer bewijzen,

zeggen: God is goed!

Laat de wereld zingen

van de grote dingen

die U deed en doet.
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Woonzorgcentrum

Nijenstede

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
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Van de geestelijke verzorging
Ik zal er zijn.

Als je eenzaam bent,

Ik zal er zijn.

Geen vertrouwen kent,

Ik zal er zijn.

In elk zwak moment,

Ik zal er zijn.

Ik zal er echt altijd zijn.

Als je niets vertrouwt,

Ik zal er zijn.

Niemand van je houdt,

Ik zal er zijn.

Lijkt de wereld koud,

Ik zal er zijn.

Ik zal er echt altijd zijn.

Als je vriendschap wilt,

Ik zal er zijn.

Niets je honger stilt,

Ik zal er zijn.

Wil je opgetild,

Ik zal er zijn.

Ik zal er echt altijd zijn.

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring 

is: Dinsdag 1 november

Info over de ruimte bij de receptie.

Wij gedenken
Op 6 september 2022 overleed 

mw. H.M. Geeling-Duijvestijn

(geboren op 26 maart 1933).

Op 14 september 2022 overleed

mw. M.J.G. Douma-Visser 

(geboren op 21 mei 1929).

Op 20 september 2022 overleed

mw. W. Roskam-Wandel

(geboren op 16 september 1933).

We wensen alle nabestaanden van  en een 

ieder die zich met hen verbonden voelt heel 

veel sterkte toe en nabijheid van God en 

mensen.

En voor u en jou alle goeds en zegen! 

 Vriendelijke groeten van Leo Houweling
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6 november: dienst over duurzaamheid 

Op 6 november is 

Kees Posthumus 

onze gastvoor-

ganger. Hij vertelt 

er drie ‘vroom en 

vrolijke’ verhalen 

over de schoonheid 

van de schepping en de opdracht goed voor 

onze aarde te zorgen. De verhalen worden 

omlijst door Bijbelteksten, passende liede-

ren en gebeden. 

De Johanneskerk is één van de 400 Groene 

Kerken in Nederland. In opdracht van Groe-

neKerken schreef Kees Posthumus het boek 

‘Geloof en een hoop zonnepanelen’.  In het 

boek staan interviews met Groene Kerken 

uit verschillende geloofstradities. Van 

Jodendom, via de oecumene, diverse chris-

telijke kerken en de evangelische beweging 

tot aan de islam. Enthousiaste pleitbezor-

gers van duurzaamheid vertellen over wat 

het praktisch betekent om een Groene Kerk 

te zijn. Theologen en kerkleiders leggen 

uit waarom gelovigen zich inzetten voor 

duurzaamheid. Het is een gevarieerd boek, 

met naast interviews verdiepende artikelen, 

reportages, vegetarische recepten, liturgi-

sche teksten en cartoons. Er staan ook een 

aantal eigen scheppingsverhalen.

De Groene Johannes, de groene werkgroep 

van de Johanneskerk, is de organisator. Door 

hun werk is er al veel gebeurt. Het meest 

zichtbaar zijn de geveltuintjes aan de Hel-

lestraat en aan de Westsingel. De mensen 

van GGZ Centraal/De Boeier (onze door-

deweekse huurders) hebben daarna ook 

een kruiden-geveltuintje. Een gieter-ploeg 

in samenwerking met de Boeier zorgt in 

tijden van droogte voor het in leven houden 

van de planten en neemt daarbij ook de 

vetplantjes van de gemeente Amersfoort 

mee, die rondom de vuilstortcontainers zijn 

aangebracht. Recent zijn er vleermuiskasten 

en gierzwaluwnestkasten op onze gevel(s) 

aangebracht. Waarschijnlijk waren zij dit 

seizoen nog niet bewoond, maar het bedje 

is gespreid voor komend jaar.

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

kerk: Johanneskerk, Westsingel 30 

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

06-28367749 predikant: mw.ds. A. Liebich, tel. 2583613, 

a.liebich@kpnplanet.nl 

secretaris: Laura van Rossum du Chattel,

secretaris@johanneskerk.nl

penningmeester: NL 59 INGB 0008 0870 12

 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere Aard

te Amersfoort internet: www.johanneskerk.nl
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Protestantse Gemeente Amersfoort

Vertraging voor 'Amersfoort geeft warmte'

De Algemene Kerkenraad is er vooral om besluiten te 

nemen, knopen door te hakken en richting uit te zetten 

voor de PGA. Toch gaat het niet altijd zo. Soms worden 

ook problemen besproken waar niet direct een oplossing 

voor is.

Bijvoorbeeld voor de verdeling van het geld dat is 

opgehaald voor het initiatief ‘Amersfoort geeft warmte’. 

De diaconie heeft hier vorig seizoen fondsen voor 

bijeengebracht, in totaal € 82.000,-. De bedoeling was en 

is om dit geld ten goede te laten komen aan mensen die 

worstelen met hun energierekening. Dat waren er vóór de 

zomer al genoeg. Inmiddels is het aantal nog gegroeid. 

Met de gemeente was afgesproken dat die adressen 

zou aanleveren van mensen die wel een extra bijdrage 

konden gebruiken. Het was een prachtig voorbeeld 

van samenwerking. Door uitvoeringsproblemen 

(personeelsverloop en processen over te veel schijven) is 

helaas nog maar een klein deel van het geld uitgegeven. 

Nu verdwijnt dat geld zeker niet zomaar. Wel is het 

jammer dat mensen die krap bij kas zitten, niet worden 

bereikt. Het zoeken is nu naar een nieuwe kans. Die lijkt 

er te komen nu de overheid zich ook zelf bezint op steun 

voor mensen die de energierekening niet meer overzien. 

De diaconie maakt even een pas op de plaats, helaas, 

maar werkt er hard aan om de middelen toch op de goede 

plek te krijgen. 

Samen met andere kerken zorgde de diaconie van de PGA 

ook dat er leefgeld is voor asielzoekers in het AZC. 

Energiekosten kerken ook fors hoger

Ook bij de kerkrentmeesters zijn zorgen over de 

energiekosten. Die dreigen een flink gat in de begroting 

te slaan, maar hoe groot dat gat zal worden, is lastig in 

te schatten. Het blijft niet bij zorgen maken, er wordt 

ook actie ondernomen. De kerkrentmeesters nemen een 

energie-adviseur in de arm om alle kerkgebouwen na te 

lopen op opties voor snelle energiebesparing. De hoop is 

dat met de actie Kerkbalans 2023 een deel van de extra 

energiekosten worden goed gemaakt, maar nu mensen 

zelf al minder overhouden, wordt die hoop toch ook 

wankeler. Gelukkig is er enig vermogen in reserve.

De kerkrentmeesters wezen ook op een mogelijk 

probleem met auteursrechten bij video- en audio-

uitzendingen vanuit de kerken. Op liederen uit het 

Liedboek en andere liederen kan een auteursrechten-

claim worden gelegd. Er zijn her en der in het land al 

problemen mee geweest. Diensten moeten daarom na 

twee weken weer van internet vanaf. Dit geldt ook bij 

‘Kerkdienst gemist’. Er is inmiddels wel jurisprudentie 

in ontwikkeling die het probleem kan inperken, maar 

voorlopig is het opletten.

Werktijdverkorting en beroepen

Naast deze zaken kwamen ook andere onderwerpen aan 

de orde die nog de formele instemming vereisten van de 

AK. Zo werd ingestemd met een verzoek tot verkorting 

van de werktijd van ds. Wim Verschoor tot 80% en gaf 

de AK goedkeuring voor het uitbrengen van een beroep 

in de vacature bij De Hoeksteen. De wijkkerkenraad wil 

graag opnieuw een predikant voor 0,8 fte beroepen. In 

de Emmaüskerk vond op 2 oktober het afscheid plaats 

van Wim Verschoor en Rein van der Zwan. In die dienst 

werd ook ds. Marjan van der Burg bevestigd als interim-

predikant. Naast haar komt er een transitiebegeleider, 

Bernhard Vosselman. Beiden werken in deeltijd. 

Na uitgebreid beraad in de voorbije maanden heeft 

de AK ook ingestemd met een aanpassing van de 

plaatselijke regeling. Het aantal predikanten in de AK 

wordt daarmee teruggebracht van drie naar twee en het 

aantal vertegenwoordigers per wijk tot één primus en één 

secundus, terwijl slechts één van de twee stemgerechtigd 

is. In het zomernummer van Drieluik is daar al over 

gepubliceerd, zodat gemeenteleden hun mening 

daarover konden geven.

Klaas van der Horst

Verslag AK
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Kerk-
diensten
DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen

Zondag 16 oktober 10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
Doopdienst
18.30 uur
Ds. W. Bos

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

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier 

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier
Heilig Avondmaal

10.00 uur
Ds. Rene Rosmolen

Zondag 23 oktober 10.00 uur
Ds. D.Ph.C. Looijen
18.30 uur
Ds. G.M. van Meijeren

09.00 uur
Ds. E. Boot
Schrift en Tafel
10.30 uur
Schrift en Gebed

10.00 uur 
dhr. C. Hoogendoorn

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Lenie Schoonderbeek

Zondag 30 oktober 10.00 uur
Ds. W.J. van Schaik
18.30 uur
Ds. G. van Meijeren

10.30 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Tafel / 
Allerheiligenviering

10.00 uur 
Ds. N. Rietveld-de Jong

10.00 uur
Ds. Chr. Molenaar-
Dekker

10.00 uur
Ds. Gerrit Gunnink

Woensdag 2 november

Dankdag voor gewas en arbeid

19.30 uur
Prof. dr. F.G. Immink

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

Zondag 6 november 10.00 uur 
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. C.C. de Vreugd

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

10.00 uur
Ds. R.G. van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Dr. Hanna Rijken

Zondag 30 oktober, 15.30 uur, Sint-Joriskerk, Amersfoort

Sint-Joris Kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage, toegang vrij, collecte bij uitgang

evensong
evensongsamersfoort.nl
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Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

10.00 uur
Ds. A. Baarslag
Dienst van Schrift 
en tafel

10.00 uur
Ds. Evert Overeem

10.30 uur
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. K. van Meijeren, Ede

beek
10.00 uur
Ds. P. van der Harst

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Mevr. Bernadette 
van Dijk

10.00 uur
Mw. Ds. N. Dijkstra-Algra

09.30 uur
Ds. J.M. Molenaar, Ede
18.00 uur
Dr. W.J. Dekker

22 oktober 

16.00 uur 

viering in 

Amersfoortse Zwaan

10.00 uur
Ds. M. van Amerongen

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Mw. Renske van Berkel

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Ds. M.J. van der Poel, 
Utrecht
18.00 uur
Kand. A. van der Werf, 
Amersfoort

29 oktober 

19.30 uur 

Allerheiligen, 

muziekviering

Dr. W.J. Dekker
Zowel om 15.00 uur 
als 19.30 uur

10.00 uur
Ds. N. Walet

10.00 uur
Ds. Maria Berends

10.00 uur
Dhr. Kees Posthumus
Groene Kerk viering

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
Voorbereiding 
Heilig Avondmaal
18.00 uur
Prof.dr. G. van den Brink, 
Woerden

CARTOON JOHAN
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A l l e r l e i

Een Toekomst vol van Hoop

Na twee jaar geen optreden door corona kan Interkerkelijk Koor 

Sjofar gelukkig weer een concert geven. Dat vindt plaats op 

zaterdag 5 november in de Nieuwe Kerk (Leusderweg 110) om 

20.00 uur.

Als thema voor het concert kozen we 'Een toekomst vol van 

Hoop . Dit is iets waar wij allemaal in deze onzekere tijden 

sterk behoefte aan hebben. Een ding hebben wij als koor al wel 

gemerkt, samen zingen is een krachtige manier om de Hoop op 

Hem levend te houden. Laten we elkaar dus inspireren en kom 

naar het concert. Details vind je op onze website www.sjofar.org. 

Hier zijn ook kaarten te reserveren.

Corona toen: besmettelijke 
ziekten in de Amersfoortse 
geschiedenis 1400-1900

Amersfoort heeft al vaak moeten omgaan met besmettelijke 
ziekten. Ze waren veel ingrijpender dan corona: men begreep 
niet waar het vandaan kwam, wist er niet goed mee om te gaan 
en het was meestal veel dodelijker. HIerover houdt Gerard Raven 
een In de Kring-lezing op zaterdag 8 oktober, De Hoeksteen, 11-13 
uur. Vanwege de beperkte tijd wordt vooral gekeken naar lepra, 
pest, cholera en hoe men deze trachtte te bestrijden. Hiervoor 
is nieuw onderzoek gepubliceerd. Entree €5 voor organisatie 
Zindex/In de Kring. Opgave: gerardraven@gmail.com.
foto: Pestslachtoffer bij De Armen de Poth, ca 1635 
(Gemeentelijke Archeologische Dienst).

Heb jij hart voor mensen van de 
straat?
Twee vacatures straatpastoraat 
Secretaris bestuur en een lid in de 
commissie fondswerving 

Iedereen doet ertoe, ieder mens is kind van God met een eigen 
verhaal. Vanuit die basis is het straatpastoraat actief om dak- en 
thuislozen in de regio Amersfoort nabij te zijn. De twee pastores 
willen de mens zien, zielzorg bieden en mensen (hernieuwd) 
verbinden met hun naasten.
Het bestuur en de commissie fondswerving (allen vrijwilligers) 
rondom het straatpastoraat kunnen versterking gebruiken. Heeft 
u hart voor de medemens op straat, bent u kerkelijk betrokken in 
de regio Amersfoort en heeft u bestuurlijke of organisatorische 
kwaliteiten? Dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren 
voor het bestuur of een andere rol in de ondersteuning van dit 
werk.
U kunt tot 10 november mailen naar: secretaris@straatpastor.nl  
De volledige vacature en meer informatie over het 
straatpastoraat vindt u op de site: www.straatpastor.nl

Wat is de betekenis van mystiek 
voor vandaag?

Op deze en andere vragen gaat het symposium ‘Moderne 

mystiek’ in dat op donderdagmiddag 10 november plaatsvindt in 

de Titus Brandsma Kerk in Nijmegen. Op deze middag wordt ook 

de Nederlandse vertaling door J.J. Suurmond van Mystiek 

van Evelyn Underhill gepresenteerd. Ontvangst met koffie/thee 

vanaf 13 uur. Symposium van 13.30 tot 17 uur. 

Aanmelden: Speling@skandalon.nl



35

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 wellicht 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 verbinding tussen wijsheid en ouderdom. 
Hoe ziet de wijze grijze eruit? 
Vier sprekers krijgen het woord:
• Frits de Lange belicht wijsheid als existentiële zelfwording. 

In de tweede levenshelft vecht het ego steeds minder voor 
zelfbehoud. Ons pantser wordt afgepeld en omgevormd 
tot een zelf dat zich meer en meer kan relativeren en 
transcenderen. 

• Johan Goud gaat in op de wijsheid in de poëzie van Rutger 
Kopland. Is er sprake van wijsheid in deze poëzie als de dichter 
met precisie de juiste woorden probeert te vinden voor een 
werkelijkheid die hij niet begrijpt? 

• Willem Beekman spreekt als bioloog over ‘de natuur als 
inspiratie bij ouder worden’. De natuur heeft hem ‘kleiner 
groeien’ geleerd. Deze natuurwijsheid kan ook richting geven 
aan wijsheid bij het ouder worden. 

• Els van Wijngaarden doet verslag van haar zorgethisch 
onderzoek naar wijsheid in een hedendaags memento mori. 

Dit symposium is bedoeld zowel voor ouderen als voor 
zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, huisartsen, predikanten 
en andere vertegenwoordigers van kerken en studenten. 
Aanmelden bij Sija van de Minkelis, 
e-mail: sjvdminkelis@kpnplanet.nl o.v.v. aanmelding 
Symposium 7 november.
Kosten: € 60,- (incl. lunch en afsluitend hapje/drankje). 
Overmaken op de rekening van de Stichting de Amersfoortse 
Bergkapel IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72 o.v.v. aanmelding 
Symposium 7 november.
Info: www.bergkerk.nl, of bij ds. Jan van Baardwijk
(jvbaardwijk@kpnmail.nl) en bij ds. René Rosmolen 
(r.rosmolen@casema.nl).

afb. Sam Drukker

Johanneskerk Amersfoort 
Samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten

                                                                                                                                  

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

Jongerenwerker voor 
4 uur per week 

We zoeken iemand met een relevante opleiding en affiniteit 
met vrijzinnig geloven. PKN cao schaal 8. 

Voor informatie:  Laura, 06 1587 5667 of  
secretaris@johanneskerk.nl. 

Zie ook Johanneskerk.nl 

SeniorenSoos  Hoeksteen

Op woensdagmiddag 19 oktober om 14.00 uur, komen wij weer 

samen in De Hoeksteen.

Deze middag zal de film worden getoond: Autumn Gold 

(Herfstgoud).

De heer Bernard Bussemaker zal een toelichting geven op deze 

film.

Indien u vervoer nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met:

de heer Siebe de Vries, telefoon: 033-4724345.

U bent van harte welkom.

Team Seniorensoos.



Stil gebed
 

Hier ben ik Heer,
geoefend overlever 
getrainde eenzame 
soms tegenstrever 

 
in de geest 

steeds vergezichten 
blijft over een  

handvol gedichten: 
 

kralensnoeren 
van verleden 

toekomst in met 
stamelbeden, 

 
samen verder 

weer een kraal; 
bij U terecht
wij allemaal: 

 
kinderhand 

artrosevingers 
aan de kant 

hier zijn de slingers!

Joop


