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Troost ons Heer, wees ons nabij.

Laat ons in uw armen vrede vinden.

Draag ons Heer en koester ons

als we denken aan de mensen die we missen.

Uit: de mensen die we missen, Sela, 2022

In deze maand valt de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een zondag 

waarop we denken aan de mensen die het afgelopen jaar stierven, die we nu 

misschien wel naast ons in de kerk missen. 

De tekst hierboven uit het lied ‘de mensen die we missen’ past bij het beeld 

van psalm 131, waar staat: 

Ik ben stil geworden, 

ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind op de arm van zijn moeder,

als een kind is mijn ziel in mij.

Uit: NBV, Psalm 131 vers 2

De armen van een moeder die vrede brengen, die troost geven in tijden van 

verdriet, een troost die doordringt in onze ziel. Een prachtig beeld. 

Maar wat is dan die ziel waar we het over hebben in deze Drieluik? Een 

ingewikkelde term, ook in het licht van eeuwigheidszondag. Is dat het deel 

van ons dat blijft doorleven? Is onze ziel te kennen? Is het iets waar we wat 

mee moeten of is het slechts een beeld van het mysterieuze in onszelf ?

Ik verklap alvast... we leveren in deze Drieluik geen pasklare antwoorden. 

Meer overdenkingen, gedachtes, vertroosting en inzichten van andere zielen 

om ons heen. Zo lezen we de gedachtes over de afschaffing van de ziel in de 

filosofie en waarom dat tekort doet aan onszelf. Ds. René Rosmolen deelt 

over zijn werk in de ouderenzorg en hoe we voor onze ziel kunnen zorgen. 

Ik raad u vooral aan om uw gedachten erover te delen met de mensen om u 

heen, hoe kijkt u er tegenaan?

Maar als de ziel dan deels het onbekende in onszelf is, hoe kunnen we dan 

onszelf kennen? Of gekend worden? Ik moest daarbij denken aan een lied 

van Trijntje Oosterhuis, ‘Ken je mij’, gebaseerd op psalm 139.

Ken je mij? Wie ken je dan?

Weet jij mij beter dan ik?

Ken je mij? Wie ben ik dan?

Weet jij mij beter dan ik?

Uit: Ken je mij, Trijntje Oosterhuis

Als we geloven dat er een God is die ons beter kent dan wij onszelf, zoals 

psalm 139 schrijft, dan mag dat ook vrede en troost bieden. Niet alleen voor 

onszelf, maar ook voor de mensen die overleden zijn, die we missen, ook 

hén kent Hij tot op zielsniveau. Eigenlijk zoals Joop dat ook verwoord in het 

gedicht op de achterkant van deze Drieluik.

 

Martien Hoekzema

P.S. De volgende Drieluik verschijnt begin december. Het is een samen-

werking met Lopend Vuur, het kerkmagazine uit Amersfoort Noord. We 

hebben uw hulp nodig, zie daarvoor de oproep bij ‘allerlei’ op bladzijde 34. 

Beeld voorkant via Unsplash.com met dank aan Marek Piwnicki.

Beeld achterkant via Unsplash.com, met dank aan Annie Spratt. 
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Where do you 
belong to?
Waar hoor je bij? Deze vraag werd mij vorige week gesteld toen 

ik tijdens mijn herfstvakantie op soloreis was in Berlijn. Hoe 

simpel de vraag ook, hij bracht me volledig van mijn à propos. 

Misschien komt het door een identiteitscrisis waar ik in zit 

waardoor ik elke dag twijfel of wat ik doe en wie ik ben wel het 

juiste is. Of misschien ben ik altijd al ontzettend zelfbewust 

geweest en krijg ik van het idee dat iemand anders mij ook in 

twijfel trekt de zenuwen. Hoe dan ook, deze vraag zette me tot 

denken. Want waar hoor ik bij?

Rollen 

Iedereen vervult in de maatschappij verschillende en meerdere 

rollen. Gelukkig maar, want als de studenten slechts alleen 

een ‘student’ zou zijn en geen ‘werknemer’ zou er nog minder 

horecapersoneel zijn en vult niemand de schappen in de 

supermarkt bij. 

Ikzelf ben een student en een medewerker bij de Pathé. 

Daarnaast ben ik (klein)dochter, stagiair, christen, zus, 

oppasser, iemands ex, muziekkant, vegetariër… en zo kan ik 

oneindig doorgaan. Sommige rollen vervul ik automatisch 

sinds mijn geboorte, zoals kleindochter, en andere rollen zijn 

een bewuste keus vanuit mij geweest. 

Welke rollen maken dan mij meer wie ik ben of kan ik ook 

mijzelf zijn, losstaand van deze rollen?

Jezelf zijn, kan dat?

Wat is dat eigenlijk, jezelf zijn? Hoe doe je dat? Weer nieuwe 

vragen die mijn identiteitscrisis doet aanwakkeren. 

Mijn huisgenoot ziet zijn persoonlijkheid als een groot 

symfonieorkest. De verschillende instrumenten in dit 

orkest staan voor de verschillende rollen die hij vervult en 

eigenschappen die hij heeft. Het orkest bestaat uit ontzettend 

veel instrumenten die in verschillende situaties zullen 

spelen, maar die zullen nooit tegelijk in harmonie kunnen 

samenspelen. 

Ik kan mij daar deels wel in vinden, want wanneer ik om 4u ’s 

ochtends aan het dansen ben in een club voel ik mij echt een 

ander instrument dan wanneer ik de volgende dag een kopje 

koffie drink bij mijn grootouders. Die twee rollen van mij gaan 

niet goed samen op hetzelfde moment.

Hoort geloven in dat zelfde rijtje? Kan ik daar helemaal mijzelf 

zijn?

Toch geeft het idee dat ik altijd een ander deel van mezelf laat 

zien en ik dus nooit volledig mezelf kan zijn mij angst. Ik denk 

dus niet dat ik het eens ben met mijn huisgenoot, maar wat wel 

mijn filosofie is weet ik nog niet.

Where do you belong to?

Uiteindelijk werd mij de vraag gesteld omdat ik ontbijt aan 

het halen was van het ontbijt buffet in het hostel in Berlijn, 

en mevrouw wilde weten of ik daar wel voor had betaald. Na 

het doorgeven van mijn naam, het minimale en leegste wat 

over mij te zeggen valt, was de issue opgelost en kon ik gaan 

ontbijten.
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Aandacht voor 
de ziel
Met de ziel lijkt het slecht gesteld, of beter gezegd met het begrip ziel. 

Want wat is de ziel? Is de ziel een allesomvattend begrip? Verdwenen? 

Govert-Jan Bach neemt ons mee op een zoektocht naar de ziel in de 

filosofie en de kerk en komt tot de conclusie dat opnieuw aandacht voor 

de ziel ruimte maakt voor het goddelijke. 

Spraakverwarring
Over de ziel is al lang spraakverwarring. Plato gebruikte al ver-

schillende termen en dat zou Paulus later ook doen. Volgens het 

Oude Testament is het vooral de Ruach Adonai, de inblazing van 

God, die als ziel gezien wordt. In 

de ontwikkeling van het christen-

dom wordt de ziel vooral gezien 

als dat onvervreemdbaar deel van 

de mens, dat na de dood bij God, 

c.q., in de hemel kan komen en 

eigenlijk onsterfelijk is. In de ka-

tholieke traditie wordt over zielen 

of zieltjes gesproken, die te winnen en te tellen zijn. Kortom, van 

vroeger tot nu zijn er verschillende interpretaties geweest. 

De ziel als een holistisch begrip
De taal geeft het eigenlijke van de ziel beter weer. Er worden 

niet alleen zieltjes geteld of gewonnen, er is zielszorg, maar ook 

buiten de kerk is er zielennood, zijn mensen zielig, ‘een zielig 

typ’, zijn we zielsgelukkig, houden we zielsveel van iemand, kan 

je op je ziel getrapt worden, zijn er zielenknijpers. 

In deze voorbeelden komt niet alleen het innerlijk van de mens 

maar ook zijn gevoeligheid, vooral zijn haast intieme kwetsbaar-

heid naar voren. De ziel staat dan ook voor veel lichamelijke 

ervaringen, het hart, vaak het 

totaal van de mens. ‘Ziel’ is dan 

een omvattend, integraal en haast 

holistisch begrip. Anders dan het 

mentale, het gebied van de geest, 

wij zouden nu zeggen: van het 

brein. Zoals ook de heilige geest 

‘de spiritus’ genoemd wordt. Dat laatste is een meer verstan-

delijk begrip, een gesteldheid, een geestelijke instelling, een 

houding, een overtuiging. In ‘ziel’ klinkt altijd het integrale, dus 

ook het lichamelijk en vooral het hart mee. 

De ziel afgeschaft?
De ziel werd echter wel geannexeerd door de kerk en vooral 

geassocieerd met eeuwigheid en boetedoening. Zielen moesten 

gereinigd worden, zuiver worden. De taal van mystiek en liturgie 

schuiven de ziel vaak naar voren. Inmiddels was in het denken, 

vooral in de filosofie, de ziel vrijwel afgeschaft. Zeker na 1945 

toen Wittgenstein verklaarde ,,waarover men niet spreken kan, 

moet men zwijgen.” Daarmee verloor de ziel ook zijn of haar 

broodnodige taalveld. En als je 

geen taal meer hebt, neigt dat tot 

verloren raken.

Filosofe en Mystica Simone Weil 

(1909 1943) had de ziel tot een 

onmisbare schakel in haar denken 

gemaakt. Als vrouw en met 

interesse voor de ziel werd ze in 

de jaren dertig door de hoge heren filosofen dus ook niet serieus 

genomen. Haar denken en haar imponerende leven raakte 

daarna ook steeds meer in vergetelheid. Maar jonge studentes 

filosofie in onze tijd gingen uit gemis op zoek naar de ziel, en 

vonden toen Simone Weil. Dat zorgde de laatste tien jaar voor 

een flinke opleving. Simone Weil kwam weer sterk in de belang-

stelling. Haar werk werd vertaald, onuitgegeven geschriften 

werden alsnog uitgegeven. Presentaties en seminars volgden. 

Communiceren met het goede
De ziel is voor haar een onvervreemdbaar aspect van het mense-

lijk leven en zeker van het geloof. Het is de instantie waarmee we 

communiceren met het godde-

lijke dat voor haar universeel voor 

‘het goede’ staat. Haar opvattin-

gen zijn voor een deel Platonisch 

of boeddhistisch, voor een deel 

christelijk. Het goede staat buiten 

de werkelijkheid en alleen door 

zuivering van onze ziel, door ontzelving, door ego los te laten en 

ons ‘dikke ik’ op te geven kan de ziel weer contact krijgen met 

zijn bron, het goddelijke. 

Ruimte aan de ziel
Het instrument daarvoor is de Aandacht, een zo zuiver mogelijke 

ervaring van de werkelijkheid en de ander, door een leeg scherm 

heen, wat niet bezoedeld is door al die belangen en narcisme 

van het ego. 

Ruimte aan de ziel bieden ontstaat dus pas als we ons zuiveren 

door: Govert-Jan Bach

Als we minder met onszelf bezig zijn 

ontstaat er vanzelf meer ruimte voor 

onze eigen ziel en die van de ander. 

‘Ziel’ is een omvattend, integraal 

en haast holistisch begrip, inclusief 

lichamelijke ervaringen en het hart. 

Het totaal van de mens.
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en een lege ruimte scheppen waarin we vrijelijk kunnen commu-

niceren met het goede, het goddelijke. Plaats voor de ziel in ons 

leven is dus vooral afhankelijk van de ruimte die we voor haar 

maken. Met instemming van de wil ons open stellen voor het 

goddelijke, het puur goede. De route gaat dan van Ichbezogen-

heit (onbezonnenheid) naar Weltoffenheit (ontstoffelijkheid) 

zoals de Duitse denker Pannenberg zou zeggen. In die innerlijke 

ruimte kan de ziel oplichten.

Digitale afleiding funest
In een tijd waarin digitale afleiding ons aandachtsvermogen al 

zo ernstig belaagt, zeker bij kinderen, zou de aandachtshouding 

zoals Weil die beschrijft wel eens een broodnodige zorg voor de 

ziel kunnen zijn en haar taalveld kunnen herscheppen We moe-

ten dan proberen de leegte niet te vullen met ons wensdenken of 

digitale afleiding en onze sterfelijkheid aanvaarden. 

Als we minder met onszelf bezig zijn ontstaat er vanzelf meer 

ruimte voor onze eigen ziel en die van de ander. 

Etty Hillesum zei het prachtig:

‘Dat allerdiepste in mij dat ik gemakshalve maar God noem

Ik rust in mijzelve dat allerdiepste in mij en allerrijkste in mij dat 

noem ik God

Alle mystiek moet rusten in een kristallen eerlijkheid.’

Uit: het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum (1941-1943)

Als werelden bij elkaar komen
Het was een stralende dag in de Adventkerk op 16 juli, een dag 

anders dan ooit tevoren. De banken zaten halfvol met Eritrese 

mensen gekleed in jurken vol kleur, met witte omslagdoeken. 

De andere helft bestond uit Nederlanders van geboorte, met 

nette pakken en nette jurken. En iedereen was op z'n paasbest 

en vol bewondering voor de bruidegom in traditioneel-Eritrese 

kleding: een zwarte cape met gouddraad over witte kleding 

en op sokken. De Nederlandse bruid was eveneens in Eritrese 

trouwkleding.  

De dienst was al even bijzonder. Een orthodoxe priester en 

een dominee wisselden elkaar af in eigen taal, Eritrees en 

Nederlands, net als de zangers. Het was deels vertrouwd, deels 

nieuw, maar alles paste zo mooi bij elkaar. 

Wie was dat stel dan? De bruidegom, Robiel, was met vijftien 

jaar alleen naar Nederland gereisd, door allerlei landen 

en gevaren. Jarenlang was ik zijn maatje, maar hij nam de 

drempels zelf en vastberaden. Hij wist dat zijn toekomst in het 

nieuwe land lag, net als de bijbelse Ruth. En hier ontmoette 

hij Saskia, die ook wel wat hobbels over moest in deze relatie, 

maar nu haar trouwbelofte in het Eritrees deed. 

Ligt hier de toekomst van onze kerk, ook in Amersfoort? De 

één miljoen migrantenchristenen in Nederland zijn een 

factor van grote betekenis. Het zegt veel dat twee kerken met 

Indonesische wortels zich de laatste jaren hebben aangesloten 

bij de landelijke kerk. Zij zijn al veel langer hier, zodat iedereen 

er Nederlands spreekt of verstaat. Maar dat gebeurt ook met 

nieuwe migrantenkerken zoals de Eritrese; in Amersfoort zijn 

er zelfs vier, die allemaal al in onze gebouwen samenkomen. 

Geregeld sluiten zich migranten aan bij onze eigen wijkkerken; 

het is een uitdaging om ze zó op te nemen dat ze ook blijven. 

Ze brengen hun eigen gewoonten en muziek mee. Soms leidt 

dat bij verhuur tot misverstanden en irritatie, maar uiteindelijk 

kunnen we elkaar vinden in ons geloof in dezelfde Vader.  

Migratie is van alle tijden; nieuwkomers hebben steeds hun 

plekje gevonden en ook wat weten bij te dragen. Intussen 

zijn we al helemaal gewend aan exotische gerechten, dus dan 

kunnen we ook wel in ons Godsbeeld en onze liturgie groeien. 

Ik las net het nieuwe boek van Arjan Plaisier en Ineke Cornet, 

Dichter bij God: aanwijzingen voor een rijke liturgie (zie vorige 

Drieluik). Zij zien de liturgie tussen traditie en vernieuwing: 

het bekende geeft rust, maar dat is niet altijd een teken van 

leven. Vernieuwing gaat ‘voorwaarts, naar de voltooiing van 

alle dingen. De liturgie is die van morgen, zoals we ook bidden 

om het brood voor morgen’ (p. 30). ‘Vernieuwing is vaak het 

herontdekken van wat in een traditie is gevonden en weer 

verloren ging’ (p. 31). Op 18 oktober praten we daarover door in 

onze ambtsdragersvergadering. 

Gerard Raven is voorzitter van de algemene kerkenraad. 

Anders
  bekeken
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door: Martien Hoekzema

Zorgen voor je ziel, 
hoe doe je dat?
Ds. René Rosmolen is geestelijk verzorger in de ouderenzorg en betrokken 

als freelance predikant bij de Bergkerk. Aan hem legde Drieluik de vraag 

voor hoe je goed voor je ziel zorgt in onze tijd. Hij ziet vier aspecten die 

daaraan bijdragen: zorg goed voor je lichaam, zorg ervoor dat de ruimte 

om je heen afspiegelt wie je bent, weet jezelf een onderdeel van een 

groter verband en zoek naar de innerlijke ruimte in jezelf. Door zijn werk 

spreekt René vooral over ouderen, maar het is net zo goed van toepassing 

op iedere leeftijdsfase. 

“René Gudde heeft ooit geschreven 

over vier domeinen van zingeving, 

maar ze passen ook heel goed als 

het gaat over zorgen voor de ziel. Ik 

gebruik deze vier aanknopingspunten 

voor mijn werk als het gaat om 

zingeving en bezieling.”

Zinnelijke
“Het zinnelijke betekent heel basic, 

het lichamelijke oftewel: ‘Heb je er 

zin in?’ of ‘Hoe sta je op?’. Sommige 

mensen staan vrolijk en met energie 

op, maar er zijn ook mensen die zich 

door de dag heen worstelen. Het gaat 

wat mij betreft om het stoffelijke, wat 

eet je, zorg je goed voor jezelf ? Daar 

zit zelfzorg in. Hoe zorg je voor het 

stoffelijke element, met natuurlijk 

maat houden met eten en drinken.”

Zintuiglijke
“Als ik een kamer binnenkom en er zijn 

kale muren, het is nagenoeg leeg, geen 

foto’s... dan denk ik bij mezelf, hoe kun 

je hier wonen? Als je buitenwereld zo 

is, hoe is dan je binnenwereld?

Hoe omring je je met dat zintuiglijke, 

foto’s, schilderijen, kunst, muziek? 

In een verzorgings- of verpleeghuis 

moeten mensen van heel veel zaken 

afscheid nemen voor ze daar komen 

wonen. Wat ze meenemen is het 

laatste wat voor hen belangrijk is. 

De boeken die er staan, of de cd’s die 

liggen, dat zegt iets over de mensen 

om wie het gaat.”
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Over boeken die je doen denken

De ziel verzorgd
Met leven in elk woord, hemelse muziek, liturgie en een gewijde 

ruimte wordt de ziel van een kerkganger verzorgd. Mensen worden 

in hun wezen geraakt, geprikkeld en tot leven gewekt, altijd maar 

weer. Al jarenlang maakt kunst deel uit van Amersfoortse kerken, de 

Joriskerk kent tentoonstellingen, de Bergkerk heeft een vaste muur 

vol werk en een schilderij van Marc Mulders, de kerk van Zon en 

Schild een grote muurschildering van Kees De Kort, de Elleboogkerk 

was een half jaar van top tot teen beschilderd, enz.

Is kunst ook iets waar een mens zin aan kan ontlenen, zin die de ziel 

verzorgt, kan troosten of uitdagen?

Een stadgenoot, Onno Zijlstra, kunstfilosoof, schreef een boek over 

de vraag hoe het zit met de verhouding over kunst en de zin van het 

bestaan. In Trouw werd er net over geschreven, dat doe ik niet over, 

ik kies een andere invalshoek. In het boek staan heel veel eigentijdse 

kunstwerken afgebeeld. Wat die kunst uitstraalt, is dat het haar 

geheim niet zomaar prijs geeft, je zou er met elkaar naar moeten 

kijken en praten en zoeken: waar raakt het aan ons verlangen naar 

zin en betekenis, ook als de betekenis niet zomaar te vatten is.

Hij laat belangrijke filosofen ( o.a. Kant, Hegel en Nietzsche) over 

die vraag aan het woord, ook die laten zien dat de vraag naar of en 

hoe kunst zin aan het leven geeft niet eenvoudig is en meerduidig is. 

Maar dat kunst wel te maken met met het verlangen naar eenheid 

of heelheid, mét ruimte voor openheid en transcendentie, we zijn er 

nog niet. Kunst schudt wakker uit dommelijkheid ( Kierkegaard)

Zijlstra zou een geschikte spreker zijn op een avond over de in het 

boek afgebeelde kunst en wat de betekenis van kunst voor kerken 

kan zijn bij de vraag naar de zin van het 

bestaan.

Er is in kerken ook altijd het verlangen 

naar kunst die eenduidig is of geen 

geheim heeft: je weet meteen wat het is, 

het stelt geen vraag. Dat kan strijden met 

de zoektocht naar wat zin is.

Als er geen geheim of geen zoektocht 

nodig is, dan raakt de ziel ingedut, zin 

bloedeloos, dat is lijkt mij met geloof 

net zo. Troosten en uitdagen, lijken 

tegenstellingen maar als ze in een mooie 

dynamiek tot elkaar staan, ontstaat er 

leven en levendigheid. Misschien kan zin 

en ziel daar niet zonder.

Het boek is opgedragen aan Eli 

Content, hij was een belangrijke 

joodse kunstenaar, met werk 

dat de ziel verzorgt in tijden 

waarin over ‘Armageddon’ wordt 

gesproken. (bijgevoegd ‘licht en 

duisternis’)

Onno Zijlstra,

Kunst en de zin van het bestaan

ArtEZ press 2022
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“Voor mij persoonlijk is geloven ook een esthetische ervaring. 

Ik ben er al gevoelig voor hoe het licht valt, hoe de stoelen 

opgesteld zijn. Maar ook voor hoe er gezongen wordt en hoe de 

taal gesproken wordt. Is het met aandacht? Het lijken misschien 

allemaal uiterlijke zaken, maar het maakt mij meer ontvankelijk 

voor het andere, het vreemde.”

Zinrijke
“Een belangrijke waarde voor het welzijn van de ziel is een sense 

of belonging. Hoe ben je verbonden met de mensen om je heen? 

Met je kinderen, je kleinkinderen, kun je je uitspreken en word je 

gehoord? De eenzaamheid onder ouderen kan groot zijn en dat 

kan deels voorkomen worden doordat mensen ervaren dat ze 

een plek hebben in een bezield verband. Dat geeft waarde, dat 

voedt je ziel. De vraag is dan, waar hoor jij bij?”

Zinvolle
“In mijn werk als ouderenpastor, of geestelijk verzorger, praat ik 

eigenlijk met iedereen. Of men nu kerkelijk betrokken is of niet. 

Ik probeer in een gesprek ook te zoeken naar innerlijkheid, is 

er een innerlijke ruimte aanwezig? Als je terugkijkt op je leven, 

wat is dan je bijdrage geweest in de geschiedenis en kun je dat 

ook zien als iets wat je geschonken is? Kun je misschien ook zien 

dat je gevonden bent voordat je gezocht had? Een goed gesprek 

over dit soort onderwerpen is voedsel voor de ziel, ongeacht 

kerkelijke achtergrond.

Als we deze vier onderwerpen koppelen aan de ziel, dan kun 

je je dus afvragen, hoe voed je die ziel in die vier onderdelen: 

letterlijk, esthetisch, met relaties en in religieuze zin? Ik zie de 

ziel dan ook als de hele mens en probeer de mensen dan ook zo 

te benaderen in mijn werk.”

Geheim
“Maar het begrip ‘de ziel’ heeft ook een filosofische kant. De 

mens heeft een ziel, maar die is niet  grijpbaar. De mens is 

dus nooit in zijn geheel te kennen. Er zit een soort geheim 

achter. Ook jezelf helemaal kennen is onmogelijk, er blijft 

altijd iets open en achter. Kierkegaard zegt ergens: ‘De ziel is de 

verhouding die de mens tot zichzelf heeft.’ Daar zit iets van een 

geheim in. En het pastoraat is misschien wel het cirkelen om 

dat geheim. Het is een zoektocht samen naar wat jou tot mens 

maakt. En het mooie is, je hoeft nooit te stoppen met zoeken 

en ontdekken. Ook in ouderdom kan de verwondering om het 

zoeken en gevonden worden blijven. Je bent oud maar niet af…
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Terug van weggeweest
De ziel is terug van weggeweest. Gelukkig maar, want als we alleen maar ons brein zijn, is het 

treurig met ons gesteld. Wat is de ziel? Ik zou zeggen: begin er maar niet aan er een definitie 

van te geven. Daar is een ziel veel te mysterieus voor. Toch hebben we een ziel en spreken we 

erover. Ik geef daar een paar voorbeelden van:

In psalm 42 staat: ‘waarom ben je bedroefd, mijn ziel?’ Ziel bete-

kent dus dat je een gesprek met jezelf kan voeren. Een gesprek 

dat de diepte ingaat. Over je verdriet, over je verlangen, over je 

falen, over je geluk. Ziel is de binnenkant van mijn leven.

‘Met hart en ziel’, geeft aan dat ik iets doe waar ik helemaal in 

meekom. Ziel slaat dan (met hart) op mijn diepste drijfveer, mijn 

diepste ik. Ik ben geen robot, ik imiteer niet zomaar anderen, ik 

ben het zelf die ja zegt of ja doet. 

Jezus spreekt ergens over ‘schade lijden aan je ziel’. Dan staat ziel 

voor je bestemming. Ziel grenst aan God, het is de open kant in 

mijn bestaan naar God. Ziel en God horen bij elkaar. 

De ziel is terug van weggeweest. Of moet je zeggen: de ziel moet 

steeds weer terugkomen. Er is ‘zorg voor de ziel’ nodig. Dat valt 

niet mee in zielloze tijden. Of in tijden waarin we plat worden 

gegooid met een stroom van info. Gelukkig zijn er plaatsen 

waarin het leven van onze ziel gevoed wordt. 

Arjan Plaisier

Ziel of soul
Wat is de ziel nu eigenlijk? Voor mij is dat in ieder geval iets in mij dat mij tot leven brengt: 

laatst zag ik het ook in de ogen van mijn net geboren kleinzoon. Bij de aanblik van mij naar 

hem gingen zijn oogjes ‘aan’ een wonderlijk fenomeen. Ineens kwam er vuur en leven in 

die kleine oogjes en dat ontroerde mij diep. Ik zag zijn ziel, zo leek dat. Het is al heel lang 

gebruik om bij overleden mensen een raam open te zetten, zodat de ziel kan vertrekken. 

Zelf heb ik van mijn scheikundeleraar geleerd dat iets nooit 

niets kan worden. Dat is voor mij haast een wetenschappelijke 

onderbouwing geworden voor het feit dat ik, nadat ik dood ben, 

nog altijd iets ben en voor mij is dat mijn ziel. Die reist weer te-

rug naar het zielenrijk. Om daarna wellicht weer uitgezonden te 

worden. In onze taal komt de ziel ook veel voor: ziel en zaligheid: 

bezield zijn; arme ziel; zieltogend;

De ziel is ook voor mij de Heilige Geest die in mij is: als verschij-

ning van God woont de geest in mij zolang ik leef. Zo is God 

immer bij mij en als ik sterf gaat mijn geest mee naar het rijk der 

zielen. Ik heb dan de geest gegeven , ook al weer zo’n mooie term 

om de geest en de ziel te duiden. 

De ziel is het leven in mij, de Heilige Geest is mijn soulmate.

Mariëtte Christophe
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Psalm 131 vers 2:

Ik ben stil geworden

Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 

Als een kind op de arm van zijn moeder. 

als een kind is mijn ziel in mij. 

De ziel als diamant
“Onze ziel moet beschouwd worden als een burcht, helemaal gemaakt uit één diamant of uit 

een helder kristal. Ze omvat vele vertrekken, net zoveel als er woningen in de hemel zijn. (...) 

Werkelijk, ons verstand, hoe scherp ook, kan daar nauwelijks 

bij, evenmin als het in staat is God te kennen. Zelf zegt Hij dat 

Hij ons schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Dat Zijne Majesteit 

zegt, de ziel naar zijn beeld geschapen te hebben, volstaat dan 

ook om te beseffen hoe moeilijk wij haar grote waardigheid en 

schoonheid kunnen vatten. 

Het is erg spijtig en beschamend dat we door onze eigen fout 

onszelf niet kennen en niet weten wie we zijn (....) ons tot het 

lichamelijk beperken en slechts vaag beseffen dat we een ziel 

bezitten omdat we er iets over hebben gehoord en het geloof het 

ons zegt. Aan het goede dat die ziel bevat, aan Wie haar bewoont 

en aan haar grote waarde, denken we maar zelden. Daarom 

doen we ze weinig ons best om haar in schoonheid te bewaren.”

Uit: Innerlijke burcht, Teresa van Avila (1515-1582)
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Elke woensdag van 9.00-9.30 uur Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur onder de hoge gewelven in de stille kerk, 

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

Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966

stadsdomineeAmersfoort@gmail.com

Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67

ten name van Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk

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

De ziel 
Ik word op een bijeenkomst geïntro-

duceerd bij een onbekende: “Diederiek 

is onze stadsdominee in Amersfoort!” 

We knikken elkaar vriendelijk toe, op 

deze nieuwe manier die het ritueel van 

handenschudden heeft verdreven. En 

meteen komt, met een grote lach, die 

interpretatie van mijn opdracht als 

stadsdominee waar ik een gruwelijke 

hekel aan heb: "Oh, je komt zieltjes win-

nen!" Het klinkt denigrerend. Alsof we 

een potje knikkeren waarbij ik mijn best 

doe om triomfantelijk de knikkers van 

de andere spelers af te pakken. 

En waarom eigenlijk altijd dat verklein-

woord: zieltjes winnen? Ik heb zelf geen 

ziel-tje, en ik wil geen ziel-tjes. 

Die uitspraak is wat mij betreft even 

irritant als mensen die in het weekend 

binnenlopen in de Amersfoortse Zwaan 

en ons vragen: “Wordt deze kerk nog 

gebruikt?” Let op het woordje ‘nog’, ze 

houden beleefd open dat het op dit mo-

ment misschien inderdaad het geval is, 

maar in ieder geval is het een aflopende 

zaak, binnenkort zeker niet meer. ‘Nog’ 

is een overblijfsel uit het verleden, maar 

heeft geen relatie met de toekomst. Ik 

zeg iets vriendelijks, maar denk van bin-

nen: Nou, mevrouw, meneer, wat dacht 

u zelf ? Er staan verse bloemen, het 

licht is aan, er staan minstens twintig 

kaarsjes te branden in de standaard 

naast een boek met handgeschreven in-

tenties, er hangen posters van komende 

activiteiten. Precies hiervoor ‘wordt deze 

kerk gebruikt’: opdat mensen even bin-

nen kunnen lopen, ervaren dat er ook 

nog een andere wereld naast die van de 

winkels en horeca van de Langestraat. 

Een plek voor je ziel. Een moment dat je 

verrassend goed doet. Dat je verbindt 

met wat zo belangrijk is in het leven: 

anderen, dankbaarheid, aandacht. En 

wie weet wordt het zelfs een plek waar 

je ziel ‘gewonnen’ wordt. 

Waarom ik zo’n hekel heb aan deze 

vragen, die eigenlijk meningen zijn? 

Tja, dat heeft dan weer alles te maken 

met mijn eigen ziel. Omdat dit werk mij 

heilig is en ik het met hart en ziel doe. 

Maar wat is dat dan, je ziel? Zonder in te 

gaan op filosofische, medische of theo-

logische discussies noem ik eenvoudig-

weg dat wat een mens ‘ten diepste’ is 

zijn of haar ziel. En daar aandacht voor 

hebben, dat noem ik zielzorg. Dus: nee, 

als (stads)dominee kom ik geen zieltjes 

winnen. Ik doe aan zielzorg. Want 

het is Gods diepste verlangen dat het 

jou, mens, goed gaat. Daartoe ben je 

bestemd en gezegend. Die zegen mag 

ik doorgeven aan mensen, op feestelijke 

dagen en op pijnlijke momenten, aan 

individuen en in de samenkomst van 

de gemeente. En ik hoop dat mensen 

daarin iets ervaren van Gods liefde. 

En wie weet komt er een moment dat 

ze hun ziel aan die liefde gewonnen 

durven te geven. 

Diederiek van Loo

Er waren veel momenten van zegen, 

momenten waar je ziel bij betrokken is, 

en je hart, je lichaam en kracht even-

eens. Ik denk aan de Regenboogviering 

op 9 oktober. De muziek van koor Fons 

en organist Rien Donkersloot, de liede-

ren die we samen zongen, het verhaal 

van Jacob die vecht met een engel - alles 

rond het thema "Je bent wie je bent". Er 

waren mensen uit Amersfoort en regio, 

er waren vrienden die meekwamen - 

het was een feest van dankbaarheid. 

In boekbesprekingen wordt vaak ‘de 

mooiste zin’ naar voren gehaald. In 

deze viering was de mooiste zin voor 

mij deze, in het gebed van iemand in 

transitie: 'Ik verander, maar Gods liefde 

voor mij verandert niet'.  

Twee weken later mocht ik als stads-

dominee Andrew Donders en Mieke 

van Zijl, naar eigen zeggen ‘onervaren 

gelovigen’, zegenen op hun trouwdag. 

En rond 2 november voelden we dat 

het oude Joodse gebed gelijk heeft: het 

gedenken van de overledenen wordt 

ons tot een zegen. Het geeft kracht en 

genezing om je te verbinden met wie je 

mist, om de mensen die belangrijk voor 

je waren en die gestorven zijn in het 

warme licht te zetten. 

Foto-impressie van de afgelopen maand: Regenboogviering, Huwelijk Andrew en Mieke, Bachdag.

1010



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

Agenda voor de 
Amersfoortse Zwaan

'Muziek raakt aan wat ze vroeger je ziel 

noemden', zei kerkmusicus en hymno-

loog Arie Eikelboom, van wie ik als stu-

dent een jaar les had. Daarom hebben 

we in de Amersfoortse Zwaan altijd veel 

muziek. En dat is precies zoals Luther 

de kerk in zijn tijd aanraadde. Muziek 

is de taal van het hart, een melodie 

kan rechtstreeks je ziel ingaan. Muziek 

geeft vreugde als je dat nodig hebt, en 

het geeft een bedding als een heftige 

stroom verdriet binnen in je kolkt. Het 

sterkt je geloof en samen zingen bouwt 

de gemeenschap. Veel muziek dus op 

het programma, maar er is meer. Iets 

om te doen, iets om te leren, iets om te 

beleven. 

12 november, 16 uur: Maak het licht! 

"Je kunt beter een kaars aansteken dan 

het donker vervloeken." Op 11 november, 

Sint Maarten, begint de 'grote Advent', 

zes weken voor Kerst. Het is de donkere 

tijd van het jaar die vraagt om lichtjes. 

We gaan sterren en lantarenlichtjes 

maken om de kerk mee te versieren 

in de weken van kerst. Maar je mag er 

ook een maken om mee te nemen voor 

jezelf om iemand cadeau te doen. Eén 

kaars kan duizend anderen aansteken! 

19 november, 16 uur: Concert. 

De serie Muziek na de Markt brengt 

elke derde zaterdag van de maand 

een heerlijk luistermoment. Laat je 

verrassen door verschillende musici en 

instrumenten.

We verkopen geen kaartjes, iedereen 

is welkom. Na afloop ontvangen we 

graag een bijdrage naar eigen inzicht en 

draagkracht: de een betaalt wat meer, 

de ander wat minder. Zo kan iedereen 

blijven genieten van live muziek.

Vocaal Ensemble Voxtet is een vaste 

en graag geziene gast in deze serie. 

Ze werken ook regelmatig mee bij 

verschillende kerkelijke gelegenheden. 

Ze hebben voor dit concert een prachtig 

Engels programma samengesteld met 

zowel oude als nieuwere muziek: van 

Byrd tot Tavener.

20 november, 12-17 uur: KunstKijk

Route. Kerk en kunst zijn al eeuwenlang 

een goede combinatie. We verwelko-

men vier heel verschillende kunstenaars 

en hun werk. Kom kijken!

26 november: 16 uur Adventsviering 

m.m.v. projectkoor.

Samen zingen, bidden, luisteren, brood 

en wijn delen. Vier weken lang zien we 

uit naar de komst van het Licht. Deze 

voorbereidingstijd helpt je om het feest 

van Kerstmis straks intenser te bele-

ven. Omdat de mooiste liederen en de 

mooiste muziek zijn geschreven voor 

de Adventstijd pakken we ook de draad 

weer op van een ‘Zwaankoor’: geef je op 

dan krijg je de muziek thuisgestuurd. 

We repeteren onder leiding van Cees-

Willem van Vliet van 14.30-15.30 uur en 

voeren dan de muziek meteen uit in de 

viering om 16 uur. 

10 december, 16 uur: “Zie, de maagd zal 

zwanger worden” Nauwkeurig en open 

Bijbellezen onder leiding van Diederiek 

van Loo. Dit keer de teksten voor de 

periode van Advent over Maria en de ge-

boorte van Jezus. Wat in een kerkdienst 

niet kan, gaat nu juist heel goed: vragen 

stellen, met elkaar van gedachte wis-

selen. Zo kunnen we doorpraten over 

het thema van de Adventsvieringen en 

nieuwe dingen leren. 
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Bij de diensten
In de maand november ga ik zelf voor in 

twee diensten. In diensten die ik hieronder 

niet noem verwelkomen we gastpredikan-

ten. Hun namen kunt u vinden in het rooster 

van de diensten achterin Drieluik en op de 

website.

Op zondagmorgen 6 november is er een 

jongerendienst. Centraal staat de vraag: 

waarom geloof je? We lezen uit het evanglie

 van Marcus het verhaal over Bartimeüs die 

blind is. Zijn ogen worden geopend. Zijn 

geloof heeft hem gered (10:46-52).

Zondagmorgen 20 november is de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken 

in deze dienst de broeders en zusters die ons 

in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ik ben 

nog op zoek naar een passende lezing voor 

deze dienst en zal die aankondigen op de 

weekbrief.

Huwelijksjubilea voor de 
maand november
Op 19 november hopen de heer en mevrouw 

Van den Berg-Brand hun 25-jarige huwe-

lijksjubileum te vieren. Van harte gefelici-

teerd met deze bijzondere mijlpaal!

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

De Adventure diensten vormen samen 

een serie van 12 à 13 diensten waarbij 

de nadruk ligt op het werk van de 

Heilige Geest, de theologie van het 

Koninkrijk van God en op discipel-

schap. Naast lofprijzing en onderwijs, 

krijgt gebed nu ook een vaste plek in de 

diensten.

Deze nieuwe focus kan ook gebruikt 

worden om bepaalde thema’s te 

integreren in het jeugdwerk of andere 

doelgroepen in onze gemeente. Op 

deze wijze kunnen de Adventure 

diensten bijvoorbeeld gebruikt worden 

als een start- of sluitstuk voor nader uit 

te werken thema’s op de jeugdclubs 

of bijbelstudie. Deze diensten vinden 

welliswaar plaats in de Adventkerk, 

maar we hopen eigenlijk dat veel meer 

Amersfoorters de weg weten te vinden 

naar deze diensten! 

Hoe ziet de liturgie eruit, wat doen we 

met de muziek/samenzang, wie worden 

de sprekers en wat wordt de inhoudelijke 

lijn? Hieronder vind je een antwoord op die 

vragen.

Liturgie, muziek en sprekers
We zingen veel, vooral aan het begin van de 

dienst (voor de preek), uiteraard begeleid 

door de AdventBand. De AdventBand is 

ondertussen een mooie formatie die al lang 

met elkaar muziek maakt en zich perma-

nent blijft ontwikkelen. Recent bijvoorbeeld 

door een dag op te trekken met Freek van 

Bruggen, de leadmuzikant van de band LEV. 

Qua muziekkeuze komt er van alles langs, 

maar in het bijzonder: Opwekking, Psalm 

Project, Psalmen voor Nu en liederen van 

Sela. 

Henry van de Wal, de leadzanger van de 

Adventband: "Aan het begin van de dienst 

zingen we meerdere liederen achter elkaar 

zodat we ons in het zingen op God kunnen 

richten. In de preek brengen we de Bijbel 

dicht bij het dagelijks leven. Na de preek 

nemen we zowel tijd voor samenzang van 

enkele nummers maar ook voor gebed. Na 

de dienst is ook het gebedsteam beschik-

baar voor persoonlijk gebed.”

Het hele programma wordt grotendeels 

gedragen door een drietal predikanten: ds. 

Frans van Velzen is een bekende naam in de 

Adventkerk. Hij is momenteel verbonden 

aan de Hervormde Nieuwe Kerk in Huizen. 

ds. Bart Visser uit Houten is naast theoloog 

en musicus ook directeur van New Wine Ne-

derland. ds. Gerrit Vreugdenhil ging tot 

voor kort voor in de Janskerk in Gouda 

en is nu verbonden aan het opleidings-

seminarie van de GZB in Colombia 

waar hij les en toerusting geeft aan 

studenten en predikanten. 

Inhoudelijk lijn
Een van de rode draden in de Bijbel is 

het Koninkrijk van God. Dat konink-

rijk kom je op allerlei plekken tegen, 

zowel in het Oude als in het Nieuwe 

Testament. De kerk kun je beschouwen 

als een voorpost van dat koninkrijk. 

In de Adventure diensten duiken we 

dieper in die hele thematiek. Wat is het 

Koninkrijk van God en wat betekent het 

om als kerk een voorpost te zijn van dat 

koninkrijk? Om alvast een voorproefje 

te geven (kan nog wijzigen):

Er zijn er ondertussen al twee geweest. 

Meer dan tijd dus om nader kennis te 

maken met een aantal mensen! 

Frans, jij bent een bekende in de Advent-

kerk. Waarom zei je ja toen je gevraagd 

werd een bijdrage te leveren aan deze 

opzet?

"Allereerst omdat ik de thema’s van 

Gods Koninkrijk en discipelschap heel 

waardevol vind. Zeker in onze tijd, 

waarin de kerk weer marginaal wordt 

hebben we het denken vanuit Gods 

koningschap erg nodig. En ook dat 

gemeenteleden geen volgers zijn, maar 

daadwerkelijk discipelen van Jezus. 

Verder omdat ik me nog steeds betrok-

Adventure diensten in de Adventkerk

In de Adventkerk in Amersfoort was altijd één keer per twee maanden een Advent Event dienst met medewerking van de 

Adventband. Na een evaluatie is besloten om die avonddiensten in een nieuw jasje te steken en ook maar meteen een nieuwe 

naam: Adventure! 
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ken voel bij de gemeente in de Advent-

kerk, die ik van 1998-2003 heb gediend 

als evangelist. En ook omdat ik al jaren 

meestal met vreugde ben voorgegaan 

in de Advent-Eventdiensten’.”

Het programma legt de focus ook duidelijk 

bij het Koninkrijk van God. Bart, de 4 evan-

gelisten leggen -lijkt het- een ander accent 

als het om het Koninkrijk gaat. Moet het 

nog komen of is het er al toch al wel?

"In het Nieuwe Testament spreekt 

Jezus soms over het Koninkrijk alsof 

het al gekomen is. Zijn wonderen en 

tekenen getuigen ervan. Op andere 

momenten zegt Jezus dat het Koninkrijk 

pas aan het einde van de tijd aanbreekt, 

als Hij opnieuw komt. Tot die tijd geneest 

niet iedereen, raast het onrecht voort in de 

wereld en zucht en lijdt de schep-ping. Wij 

-volgelingen van Jezus- staan dus volop in 

dit spanningsveld. Enerzijds mogen we ver-

wachtingsvol bidden om tekenen van Gods 

Koninkrijk, anderzijds moeten we ook eerlijk 

beseffen dat die tekenen vaak uitblijven. Je 

kunt dit ook het mysterie van het Koninkrijk 

noemen.”

Zingen en muziek is belangrijk, het kan een stem 

geven aan aanbidding. Henry, jij leidt de Advent-

band al heel veel jaren. Wat is voor jou het 

meest waardevolle aan muziek maken? 

"De muziek geeft aankleding aan de 

kerkzaal waarin je een warm welkom 

mag voelen, maar het belangrijkste 

vind ik dat het lied uiting geeft van ons 

uit naar God toe in antwoord op Zijn 

Liefde voor ons. Soms is het lied niet 

een antwoord maar een roep naar God 

waarin ook emotie in ZIT van verdriet, 

van een niet begrijpen of zelfs van 

boosheid. Net zoals dat in de psalmen 

ons wordt voorgedaan mag de muziek 

ook een expressie zijn van onze gevoe-

lens naar God.”

1.Identiteit – Geliefde Zonen en Dochters van de Vader 19 mei 2022 Frans van Velzen

2.Genade-Leven in vrijheid 25 september 2022 Bart Visser

3.Van Inwerking naar Inwoning 27 november 2022 Gerrit Vreugdenhil

4.Koninkrijk 1-De komst van het Koninkrijk 29 januari 2023 Bart Visser

5.Koninkrijk 2-Het mysterie van de tussentijd 12 maart 2023 Frans van Velzen

6.De gemeente als voorpost-Gaven van de Geest (inleiding) 23 april 2023 in overleg

7. De gemeente als voorpost-profetie 4 juni 2023 Gerrit Vreugdenhil

8.De gemeente als voorpost-genezing 24 september 2023 In overleg

9.De gemeente als voorpost-bidden in de geest 19 november 2023 Frans van Velzen

10.De gemeente als voorpost-geestelijke strijd 28 januari 2024 Gerrit Vreugdenhil

11.De gemeente als voorpost-de schepping wordt nieuw 10 maart 2024 In overleg

12. Koninkrijk 3-Leven vanuit een hoopvolle toekomst 21 april 2024 In overleg

13.Intimiteit-Aanbidding 2 juni 2024 Bart Visser
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Vieren
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.

Zondag 20 november, 24e na Pinksteren

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: 2 Koningen 13,14-21 en Lucas 

21,5-19

Gastvoorganger is ds Sytze de Vries

Voor de kinderen is er om 10.30 uur ouder-

kind viering in de kapel.

Zondag 27 november, 1e zondag van Advent

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Tafel

Lezingen: Jesaja 2,1-5 en Matteüs 24,32-44

Voor de kinderen is er kindernevendienst

Choral vespers

16.00 uur Choral vespers

De aloude liturgie van de vespers met psal-

men, lezingen en gebeden, met anglican 

chant en veel koormuziek, dat zijn de Choral 

Vespers. Het koor van de Bergkerk zingt de 

psalmen van de dag en een drietal koor-

werken die het begin van Advent markeren. 

Kom aan het eind van de zondag nog even 

tot rust en laaf u aan de rijke traditie van 

liturgie en kerkmuziek. Reserveren is niet 

nodig, de toegang is vrij, een bijdrage na 

afloop is zeer welkom. 

Voorganger ds Jan van Baardwijk

Zondag 4 december, 2e zondag van Advent

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: Jesaja 11,1-10 en Matteüs 3,1-12

Voor de kinderen is er om 10.30 uur kinder-

viering in de kapel 

Zondag 11 december, 3e zondag van Advent

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: Jesaja 35,1-10 en Matteüs 11,2-11

Gastvoorganger is Dr. Albert Jan Stam

Voor de kinderen is er kindernevendienst

Zondag 18 december, 4e zondag van Advent

9.00 uur dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

Lezingen: Jesaja 7,10-17 en Matteüs 1,18-25

De preek wordt verzorgd door Bart Schreu-

ders, predikant in opleiding. 

Voor de kinderen is er om 10.30 uur ouder-

kind viering in de kapel.

Advent Carol Service

19.00 uur gezongen door het Nationaal 

Gemengd Jeugdkoor

Avondgebed
Om even voor half acht luidt de klok voor 

het wekelijkse woensdagavond gebed in 

de kapel. We bidden en zingen mee met de 

psalmen en een korte lezing volgens het 

dagelijks leesrooster van Taizé. Er is stilte 

om te overdenken en er worden voorbeden 

gezegd. Er klinken namen van zieken uit 

onze gemeenschap. U bent hartelijk welkom 

om het doorgaande gebed in de kapel mee 

te bidden.

Uit de kerkenraad
Woensdag 19 oktober vond de maandelijkse 

vergadering van de kerkenraad plaats met 

een uitgebreide agenda.

Spel en Spul is besproken in aanwezigheid 

van een van de commissieleden aan de hand 

van de door hen opgestelde evaluatienotitie. 

Het evenement van 1 oktober was bijzonder 

geslaagd. Het doel ‘verbondenheid’ is be-

reikt, maar er waren te weinig handen in te 

weinig uren. De ouder wordende gemeente 

doet zich hier gelden. Nagedacht zal worden 

over andere vormen om de gewenste ‘ver-

bondenheid’ te stimuleren.

De vele nieuwe (en oude) buren van de 

Bergkerk worden uitgenodigd voor een ken-

nismaking op 13 november van 12-13 uur. Een 

kleine commissie bereidt het programma 

voor.

Op basis van de verkregen informatie over 

het verzoek om een vast koorensemble te 

vormen wordt akkoord gegaan met dit ver-

zoek. Dit omdat het past bij het profiel van 

de Bergkerk, bijdraagt aan de kwaliteit van 

de koorzang en stimulerend is voor de on-

derlinge verbinding van de koorzangers. De 

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

beheerders/verhuur: Annemarie van den Biezenbos/

Dik Sanders, beheerder@bergkerk.nl 

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

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

18.00-18.30 uur), predikant@bergkerk.nl

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

(op werkdagen van 18.00-19.00 uur) 

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

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

penningmeester@bergkerk.nl, NL22 INGB 0000 5259 46

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

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

tel. 06 41123253

Advent Carol Service 

Zondag 18 december – 4e advent - 19.00 uur 

is er een Carol Service in de Bergkerk, met 

prachtige oude en hedendaagse koorwerken 

rond advent. Lezingen en muziek rondom 

Maria. De Advent Carol Service wordt gezon-

gen door het Nationaal Gemengd Jeugdkoor 

o.l.v. Wilma ten Wolde. Toegang door een 

vrije bijdrage bij de uitgang.
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kosten zullen gefinancierd moeten worden 

uit verschillende bronnen, zoals subsidies. 

Over een jaar vindt een evaluatie plaats.

Er wordt een commissie ingesteld die gaat 

nadenken over mogelijke toekomstscena-

rio’s voor de Bergkerk en over de weg ernaar-

toe. Naast twee kerkenraadsleden worden 

twee gemeenteleden hiervoor uitgenodigd.

Workshop Simone Weil
De eerste uitvoering van deze workshop is 

inmiddels gestart. 

Ook de tweede ronde, op vier donderdag-

ochtenden 12, 19, 26 januari en 2 februari, is 

al vol. U kunt zich nog aanmelden voor de 

wachtlijst bij Mieke Verstraate, miekever-

straate902@gmail.com

Avond ouders en kinderen
in de Bergkerk
Woensdagavond 30 november zijn de 

ouders van jonge kinderen in de Bergkerk 

uitgenodigd om verder kennis te maken 

rond het thema ‘Hoe kun je samen met je 

kind(eren) geloven en betrokkenheid bij 

de kerk beleven?’ Het is een vraag die aan 

de orde is in het spitsuur van het leven. Wij 

nodigen jullie van harte uit om 20.30 uur in 

de Bergkerk.

Hohe Messe van J.S. Bach 
op zaterdag 17 december
Het Bach Ensemble Amsterdam verzorgde 

afgelopen jaren diverse concerten in de 

Bergkerk, o.a. een Johannes- en een Mat-

theus Passion. Dit keer brengen zij Bachs 

Hohe Messe ten gehore, zie voor nadere 

details achter in deze Drieluik (Allerlei).

Wij gedenken
Margaretha Laurentia barones van Boetze-

laer (Greeth), maandagmorgen 10 oktober is 

ze thuis (Parkflat) overleden. Ze was al enige 

tijd ziek en kon met de hulp van thuis-

verpleging naar haar wens thuis sterven. 

Greeth van Boetzelaer is 88 jaar geworden. 

De uitvaartdienst was vrijdag 14 oktober 

in de Bergkerk, waarna ze is bijgezet in het 

familiegraf in Oud Leusden.  "The Lord is my 

Shepherd". 

Onderweg
Het is fijn om zo nu en dan een gedicht aan-

gereikt te krijgen. Het zet je even stil. Peter 

Nissen, emeritus-hoogleraar Oecumenica 

van de Radboud Universiteit wees mij op de 

poëzie van de Vlaamse dichter en schrijver 

Jan Veulemans, geboren in Turnhout op 3 

maart 1928 en dus inmiddels 94 jaar jong. 

In de bundel ‘Nu en eeuwig’ (1982) staat 

het hieronder afgedrukte gedicht ‘God’. Het 

beschrijft in krachtige, korte beelden de evo-

lutie van het godsbesef van de dichter, van 

‘bezitten’ in de eerste versregel naar ‘zoeken’ 

in de laatste regel. Aanvankelijk koesterde 

hij het vertrouwde godsbeeld van de tra-

ditie, overal te herkennen: ‘in kinderoog en 

veldgewas’. En hij had er grote namen voor. 

Maar het bleek buitenkant (‘ik zag niet dan 

met ogen’) en vooral taal, en zo uiteinde-

lijk kwetsbaar en ‘schendbaar’. De dichter 

ging de weg van vele mystici: in plaats van 

‘de hoogmoed van zekerheid’ kwam een 

levenslang zoeken. De Eeuwige laat zich niet 

vangen in beelden en begrippen, in zekerhe-

den en woorden. Ons leven is een blijvend 

tasten naar wat ons te boven gaat. 

GOD

Ik dacht u te bezitten 

een erfdeel voorouderlijk

niet te vervreemden

in kinderoog en veldgewas herkenbaar,

namen bedacht ik: 

vervulling van de leemte

oorsprong en einde overwerelds 

wederkomst onafwendbaar,

maar ik zag niet dan met ogen

dacht niet dan van woord tot woord

ervoer het erfdeel plotseling

schendbaar.

Genees ik eenmaal van de hoogmoed

van zekerheid uit boeken,

geboren zal ik mij weten

om u tot de laatste ademtocht

te zoeken.

Vriendelijke groet,

ds. J. van Baardwijk 

Diaconale bezoeken Rond de 15

Regelmatig bezoeken we met de jonge-

ren van de Bergkerk plekken waar we de 

jongeren kennis willen laten maken met het 

omzien naar elkaar. Vorig jaar gaven we de 

diaconale najaarscollecte handen en voeten 

door het bezoeken van Schuttershoef. Dit 

seizoen deden we de aftrap in het Logeer-

huis in Schothorst. Een mooie plek om in 

contact te komen met kinderen en jongeren 

die anders groot worden dan de jongeren 

van R15 gewend zijn. We gingen samen met 

het logeerhuis aan de slag om een High 

tea voor te bereiden voor de ouders van de 

kinderen. En na het bakken werd er gekletst 

bij het maken van strijkkralen figuren en 

memory gespeeld. Prachtig om te zien hoe 

na een wat spannende start van beide kan-

ten, er een mooie dynamiek ontstond. We 

werden uitgezwaaid en hadden veel om over 

na te praten en er zijn al plannen gemaakt 

om elkaar weer te ontmoeten.
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Kerkenraad praat gemeente bij

Zondag 9 oktober jl. praatte de kerkenraad 

bij de koffie na de kerkdienst de gemeente 

bij op een aantal punten:

Beleidsplan

Elke kerkelijke gemeente dient iedere vier 

jaar een beleidsplan op te stellen. Heel 

goed om er met regelmaat bij stil te staan: 

Wie zijn we als gemeente? Waarom zijn we 

er? Waar gaan we voor? Een puntsgewijze 

weergave van wat de voorzitter Hilma Ban-

nink deelde:

- Onze bron is het Evangelie. 

- We bewaren nuchterheid en vertrouwen 

in de moeilijke situatie waarin de kerk in 

het algemeen verkeert. Geen idealisme 

voor hoe het over pakweg tien jaar moet 

zijn, maar op een goede manier gemeente 

zijn met - en voor degenen die nú onze 

gemeente vormen. 

- Er gebeurt veel en velen zetten zich in. 

Tegelijk wordt het kader kleiner en het 

aantal vrijwilligers minder. We zullen 

doen wat met de beschikbare menskracht 

mogelijk is. Dat betekent ook dat we een 

activiteit stoppen als we er geen mensen 

meer voor hebben.

- Gemeenteleden worden uitgenodigd 

met ideeën te komen en deze dan ook te 

organiseren.

- Samenwerking met andere kerkelijke 

gemeenten is belangrijk, verrijkend en 

geboden. We blijven er open voor staan, 

het moet wel van twee kanten komen.

Inzet wijkpredikant

Ds. van der Zwan schetste nogmaals dat 

het voor de gemeente en voor hemzelf een 

nieuwe situatie is nu hij alleen wijkpredi-

kant van De Bron is voor 1,0 fte. Ds. Borger 

en hij vulden samen ook 1,0 fte, maar in de 

praktijk ging het daarbovenuit omdat ds. 

Borger ruim meer uren maakte dan bij zijn 

0,4 fte paste. Twee predikanten betekende 

voor de gemeente als vanzelf meer variatie. 

Het teamwerk in De Bron heeft ds. van der 

Zwan altijd als zeer aangenaam ervaren en 

zal hij missen. Dat gezegd zijnde, gaat hij 

met vertrouwen deze nieuwe fase in met de 

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

Voorzitter Hilma Bannink in gemeenteberaad zondag 9 oktober

Annet Dijksterhuis over Veilige KerkRoland Fennema, penningmeester
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Huwelijk
Op 11 november a.s. geven Gery Hurenkamp 

en Koos van Vliet elkaar het jawoord op hun 

trouwlocatie in Ede. Nadat het burgerlijk 

huwelijk gesloten is, volgt in dezelfde 

ceremonie de kerkelijk bevestiging met het 

uitspreken van Gods zegen. We felicite-

ren het bruidspaar van harte met deze 

heugelijke dag en wensen Gery en Koos vele 

goede jaren samen toe. Hun nieuwe adres is 

Hoflaan 84, 6715 AL Ede. 

ds. Rein van der Zwan

Kerkdiensten in De Bron
Achterin Drieluik staat het rooster van 

voorgangers. Vaak goede bekenden, soms 

een nieuw gezicht, allemaal welkom in ons 

midden!

Zondag 20 november: laatste zondag van 

het kerkelijk jaar

We gedenken de gemeenteleden die ons 

ontvallen zijn. In de morgendienst worden 

hun namen genoemd en is er gelegenheid 

voor ieder die dat wil om een kaarsje te 

ontsteken ter gedachtenis aan een geliefde 

die dit jaar of eerder is overleden. Kees 

Hoogendoorn gaat in deze dienst voor.

Om 17:00 u is er een gedachtenisbijeen-

komst waarin nog eenmaal de namen 

klinken van onze overleden gemeenteleden. 

Bij iedere naam gaat een kaars branden. 

Er klinkt muziek, een enkel lied, hoopvolle 

teksten, een gebed. De families of andere 

nabestaanden zijn per brief voor deze bij-

eenkomst uitgenodigd. Voorgaande twee ja-

ren konden i.v.m. corona geen anderen in de 

kerk aanwezig zijn. Dat is nu anders (tenzij 

opnieuw maatregelen van kracht worden). 

U/jij bent welkom in de kerk en ook is deze 

bijeenkomst via internet te volgen.

Advent - Kerst: Levenslicht
Levenslicht is het thema waarmee we een 

nieuw kerkelijk jaar ingaan. Donker is 

deze tijd waarin we leven. Advent vertelt 

opnieuw dat God ons levenslicht schenkt 

door het donker heen. Vrouwen hebben een 

belangrijk aandeel in dit levenslicht. In de 

stamboom van Jezus waarmee Matteüs zijn 

evangelie opent, staat een aantal vrouwen. 

We kijken steeds verder terug in het Oude 

Testament en komen op vier adventszon-

dagen steeds een van de vrouwen met hun 

verhaal tegen: Batseba (2 Samuël 11:14-27), 

Ruth ((Ruth 4:13-17), Rachab (Jozua 6:22-25) 

en Tamar (Genesis 38:24-30). De vijfde 

vrouw is Maria, we horen en zien haar op 

Kerstmorgen.

Op eerste advent zijn we in De Bron gewoon 

de maaltijd van de Heer te houden. In de 

kring delen we brood en wijn die ons ook 

voeden in de verwachting en hoop van 

advent.

AanTafel - 12+ organiseert lunch 
voor ouderen op 20 november
Het jaarthema ‘Aan Tafel’ zet aan tot letter-

lijk samen eten, in de Bijbel een belangrijke 

activiteit. Op zondag 20 november verzorgt 

de 12+-groep een lunch voor de senioren uit 

onze gemeente. Weet u welkom tussen zo 

ongeveer 12:00 u - 13:30 u.

Groene Bijbel: Zorgplicht
De Bijbel is geen milieuhandboek, maar wel 

groener dan wij lang hebben gedacht. Lees 

alleen al Psalm104. Het gaat veel vaker in de 

Bijbel over de schepping dan over de drie-

eenheid, om maar iets te noemen. Israël was 

een agrarische samenleving in een wilde 

natuur, en dus gaat het vaak over de omgang 

met de schepping en de dieren en wat voor 

rol die spelen. Maar er zitten ook veel funda-

mentele gedachten in die zijn zoekgeraakt. 

B.v. de gedachte dat God een verbond sluit 

met al wat leeft en de notie dat het schep-

pingsideaal doorklinkt in de (spijs)wetten. 

Dat we onze zorgplicht voor wijngaard en 

vijgenboom, voor have en goed serieus moet 

nemen, of dat we moeten aanvaarden dat 

het evangelie geldt voor de hele schepping 

(Markus 16:15). Dat is meer dan voldoende 

om een christen te motiveren om iets zicht-

baar te maken van hoe het bedoeld is.

Foto: Maya Hofstra

gemeente. Hij zal zich nu vooral toeleggen 

op waar zijn hart het meest naar uitgaat: 

eredienst en pastoraat. 

Kerkdiensten richt hij sinds corona wat 

anders in en dat zal hij blijven doen. Ver-

scheidenheid in diensten blijft mogelijk, een 

zekere versobering zal blijven. Hij blijft zich 

bewust dat een deel van de ‘kerkgangers’ 

achter een scherm zit, wat ook eisen stelt 

aan inhoud en presentatie. Avondmaalvie-

ringen zijn compacter geworden met min-

der tekst. De reacties zijn meestal positief, 

de beleving is versterkt.

Pastoraat kan in diverse vormen rond bijv. 

maaltijden of andere activiteiten. Het indivi-

dueel pastoraat (huisbezoek) wil hij met het 

pastoraal team nog wat intensiveren vanuit 

de overtuiging dat veel (oude) gemeente-

leden hun verhaal willen doen en (geloofs)

vragen niet uit de weg gaan. Op een vaste 

morgen zal hij weer in de kerk aanwezig 

zijn voor wie hem wil spreken bij een kopje 

koffie.

Zijn actieve betrokkenheid bij het jeugd-

werk blijft. Ook zit hij namens onze kerk in 

het buurtnetwerk Liendert/Rustenburg. Aan 

kringenwerk zal hij vooreerst geen actief 

aandeel leveren maar verwijzen naar het 

aanbod dat door anderen wordt gedaan. Hij 

is wel betrokken bij Oecumene Actief, het 

platform dat oecumenische samenwerking 

in Amersfoort/Hoogland wil versterken en 

dat Zindex033 ondersteunt, het online-

aanbod aan kringen en activiteiten. 

Veilige Kerk

Annet Dijksterhuis, kerkrentmeester, 

informeerde over de PGA-brede aanpak om 

de kerk een veilige plek te laten zijn door 

grensoverschrijdend gedrag te benoemen 

en zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een 

gedragscode opgesteld voor alle vrijwil-

ligers. Zij dienen aan te geven dat ze deze 

gelezen hebben en zich eraan houden. Door 

degenen die met kinderen en jongeren 

werken, degenen die geld beheren en de-

genen die omgaan met kwetsbare mensen 

dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

te worden aangevraagd. Een stuurgroep 

bestaand uit Hans en Zieny Garritsen en 

Henk en Jetty Kasperts neemt het uitvoe-

rende werk op zich en legt contact met alle 

betrokkenen.

Financiën De Bron

Roland Fennema, penningmeester, gaf een 

overzicht van de financiën en te verwachten 

ontwikkelingen. We zijn een krimpende 

gemeente waarin veel leden op hoge leeftijd 

ons ontvielen. Zij droegen relatief veel 

bij aan de kerk. De inkomsten dalen. Wel 

mochten we in dankbaarheid een legaat 

ontvangen. 

De kosten en uitgaven stijgen, in het bijzon-

der de energiekosten. De Bron heeft een 

reserve waar we een aantal jaar uit kunnen 

putten om het tekort te dekken. We blijven 

ons met elkaar inspannen om de begroting 

meer in evenwicht te brengen. Uiteraard 

wordt er niet met geld gesmeten. Tegelijk 

geeft de penningmeester aan dat we voor 

goede dingen geld moeten durven uitgeven.
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Bij de diensten
De maand november staat in het teken 

van de afsluiting van het kerkelijk jaar. Dat 

geldt zeker voor zondag 20 november. Dan 

herdenken we hen die ons zijn voorgegaan. 

Zij hoorden bij ons, en dat blijven ze ook. 

De kerk bestaat niet alleen uit de levenden, 

maar ook uit allen die geleefd hebben in het 

geloof en nu de voleinding hebben bereikt. 

Wat dat betreft is de kerk een wonderlijk

lichaam. Het is groter dan we denken. Als wij 

onze geliefden los moeten laten, mogen we 

ze omvangen weten door de trouw en liefde 

van God en mogen we weten dat ze deel zijn 

van het grote lichaam van Christus. Ook op 

zondag 13 november staan we al stil bij het 

einde en de voltooiing van alle dingen. 

En dan begint er weer een nieuw kerkelijk 

jaar. Wat mooi om steeds weer opnieuw te 

beginnen. Met verwachting, want ‘Hij komt’ 

(Advent). Voor velen is dat meteen de mooi-

ste tijd van het kerkelijk jaar. Op de eerste 

adventzondag (27 november) begroeten we 

Klaas Bom als voorganger. We vieren dan 

ook het heilig Avondmaal. 

We hopen dat we ook de komende tijd 

fysiek bij elkaar mogen blijven komen. Het 

is fijn dat er kerktelevisie is voor wie anders 

de diensten niet zou kunnen volgen. Maar 

wat zou de kerkdienst zijn met alleen maar 

kijkers, zoals in coronatijd noodzakelijk het 

geval was? Wat is er mooier dan om uit je 

huis te komen en onderdeel te zijn van de 

vierende gemeenschap?   

Vespers in advent
Gedurende de weken van advent zal er 

steeds op woensdagavond in de Brug een 

vesper worden gehouden. Deze begint om 

19.30 en duurt een klein half uur. Een vesper 

is een bijeenkomst van gebed, Schriftlezing 

en lied en helpt ons om ons op God te rich-

ten. Het is een mooie en zinvolle manier om 

toe te leven naar het Kerstfeest. 

Doop en belijdenis
Op zondag 11 december is het een bij-

zondere zondag. Dan zullen vier mensen 

belijdenis doen en een van hen zal worden 

gedoopt. Het gaat om Floor Boot-Copray 

en Judith Boone, Gert Drogendijk en Niels 

Kroon. Zij hebben de cursus ‘Ik wil gedoopt 

worden/belijdenis doen’ gevolgd en zijn ge-

motiveerd hun ja-woord te geven. Floor zal 

ook gedoopt worden. Ik verheug me op deze 

dienst, en ik weet zeker velen met mij. Wat 

fijn dat er steeds weer (jonge) mensen naar 

voren treden om hun keuze voor een leven 

met Christus uit te spreken en om de doop te 

ontvangen of die te beamen. 

Gemeenteopbouw
Wanneer deze Drieluik bij u in de bus 

komt, heeft de gemeenteavond net plaats 

gevonden. We zijn nu volop bezig met de 

voorbereidingen van de avond waarin we stil 

willen staan bij het thema ‘Hoe houd ik mijn 

geloof levend’. We zien er naar uit om met 

elkaar in gesprek te gaan over ons geloof en 

welke vormen en uitingen helpend kunnen 

zijn om ons geloof levend te houden. In de 

volgende Drieluik zullen wij een terugblik 

hierover verzorgen.

Uit de kerkenraad
We zijn alweer hard op weg richting het 

einde van dit kalenderjaar. En wat gaat de 

tijd snel. We genieten er nog steeds van dat 

alles weer kan en doorgaat na corona. Er zijn 

vele mooie en fijne ontmoetingen en acti-

viteiten. Daarbij moet ook gezegd worden 

dat het soms wel erg druk is voor sommigen 

van ons. 

Ook leven er zorgen, over de oorlog in 

Oekraïne en over de gevolgen hiervan in de 

wereld. Afgelopen kerkenraadsvergadering 

hebben we de begroting besproken. Een 

aandachtspunt is dat we voorzien geen 

zwarte cijfers te kunnen schrijven. Dat 

heeft onder andere te maken met stijgende 

energieprijzen, maar ook met een structu-

reel tekort. Wat dit precies gaat betekenen 

voor de Brug weten we nog niet, maar het is 

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 
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duidelijk dat hier flink werk aan de winkel is. 

Samen met het team kerkrentmeesters 

kijken we hoe we het structurele begro-

tingstekort over de langere termijn kunnen 

oplossen en we zullen hieraan ook rond 

actie kerkbalans extra aandacht besteden.

Voor het structurele tekort hebben we een 

eerste brainstorm gehad over de verhuur 

van ons gebouw. We zijn ongelofelijk dank-

baar voor de vele vrijwilligers die regelma-

tig een avond in de Brug als gastvrouw of 

gastheer onze huurders ontvangen. Toch 

voorzien we steeds meer problemen te krij-

gen voor het vinden van genoeg vrijwilligers. 

Daarom zetten we in op ‘slimmere’ verhuur 

op de langere termijn, b.v. door actief 

partijen te zoeken die zelfstandig een deel 

van het gebouw kunnen gebruiken en voor 

een langer tijdsbestek (b.v. een of meerdere 

dagen in de week).

Zo zijn er zorgen, maar is er ook veel om 

dankbaar voor te zijn. Bovenal weten ons ge-

dragen door de Heer en bemoedigd door de 

vele voorbeelden uit de bijbel van bloeiende 

gemeentes in veel moeilijkere tijden. Blijft u 

ook met en voor ons bidden?

Leendert Kok, voorzitter kerkenraad.

Huwelijksjubilea
Vorige maand op 24 oktober 2022 waren 

de heer M.E.E. Boon en mevrouw K. 

Boon-Bouma, Otelloplaats 22, 3816 TT 

Amersfoort 65 jaar getrouwd. 

Op 14 november 2022 hopen de heer P.H. 

de Haan en mevrouw J. de Haan-Bos, 

Weberstraat 118, 3816 VD Amersfoort 60 

jaar getrouwd te zijn. We wensen beide 

bruidsparen Gods zegen en nabijheid op 

hun verdere levenspad en het bruidspaar 

De Haan-Bos een vreugdevolle dag. 

Bede
Heer wij bidden U om zegen,

om nabijheid in de tijd;

trouw die draagt en allerwegen

hoop die 't hart van pelgrims leidt.

Vaste grond waarop wij bouwen,

bron van liefde en van kracht,

inspireer ons tot vertrouwen,

troost die heel ons hart verwacht.

Heer wij bidden om de vrede

waar geweld en angst omringt

en respect is teruggetreden,

haat de vrijheid ver verdringt.

Mag ontferming allen dragen

die met lege handen staan.

Zijn wij machteloos verslagen,

reik ons Uw verzoening aan.

Heer wij bidden blijf bewogen

als ons pijn en zorgen slaan,

toon ons dan het mededogen;

naasten die terzijde staan.

Woorden die van troost gewagen,

moed die nieuwe krachten geeft,

aandacht voor de levensvragen,

Weg, die adem, ruimte geeft.

Kees Hoogendoorn
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Uit de Kerkenraad
De afgelopen periode:

Op 2 oktober hebben we van Henk Schenk 

afscheid genomen als ouderling-kerkrent-

meester nadat hij vele termijnen in de 

Kerkenraad heeft gezeten, ook als voorzitter 

(wel met de kerkordelijk bepaalde onder-

brekingen). We zijn hem heel dankbaar voor 

al zijn werk en steun. Ook hebben we Stijnco 

Woldendorp even in het zonnetje gezet 

als dank voor zijn jarenlange werk bij het 

beheer en de verhuur van de kerk.

Op 23 oktober zou ds. Lenie Schoonderbeek 

voorgaan maar zij werd geveld door corona. 

We zijn heel dankbaar dat ds. Henk Dikker 

Hupkes op korte termijn kon invallen. 

Ds. Schoonderbeek is op haar beurt op 6 

november ingevallen, waar wij ook heel 

dankbaar voor zijn.

Het beroep
De voorbereidingen voor het beroepings-

werk zijn bijna helemaal af. In november 

kan de beroepingscommissie aan de slag. 

De beroepingscommissie krijgt de zegen 

mee in een komende kerkdienst, of heeft die 

al gekregen wanneer deze Drieluik uitkomt. 

Als de procedure aan de gang is dan zult u er 

minder over horen, want de beroepingscom-

missie doet haar werk in alle vertrouwelijk-

heid. Wel zal er wat gezegd kunnen worden 

over het stadium van de procedure, bijvoor-

beeld, het uitzetten van de vacature, het 

horen (van kerkdiensten waarin kandidaten 

voorgaan), de gesprekken. Als alles goed 

gaat, dan hebben we in het tweede kwartaal 

van volgend jaar een naam. 

Privacy en medeleven
Een punt waar veel mensen mee zitten in 

de gemeente is het feit dat vanwege de 

invoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) het eigenlijk 

verboden is om persoonlijke gegevens en 

persoonlijke informatie in documenten 

te publiceren die wellicht in het publiek 

domein terecht kunnen komen. Onze 

Nieuwsbrief valt ook onder documenten in 

het publieke domein omdat iedereen die het 

vraagt op de maillijst kan worden gezet. We 

hebben besloten dat we wel weer persoon-

lijke informatie gaan publiceren na toestem-

ming gevraagd te hebben bij de betrokken 

personen, waarbij het principe wordt dat we 

het doen, tenzij er sterke redenen zijn om 

het niet te doen. Dit principe gaan we nog 

checken bij een privacy-expert.

En verder…
Verder zijn we heel blij met de Groene-Esta-

fettegroep, die ons bij milieu- en duurzaam-

heidsvraagstukken bepaalt. Er mogen meer 

mensen bij de groep komen! 

We kijken vooruit naar de komende vierin-

gen van het eind van het jaar, waar normaal 

de predikant de eerste aanzet voor geeft, 

maar waar nu de Kerkenraad verantwoorde-

lijk voor is. We zijn blij met alle steun die we 

vanuit de gemeente ontvangen.

Ineke van Oosten, scriba

Gedachtenisdienst
Zondag 20 november is de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar. Dan gedenken we de 

gemeenteleden die sinds de vorige Advent 

zijn overleden, en we noemen hun namen. 

Het thema van de dienst is ‘Verbondenheid 

die blijft’, n.a.v. Romeinen 14: 7 en de tekst 

van lied 961. 

De aanwezigen in deze dienst kunnen ook 

een lichtje aansteken voor degenen die zij 

(nog altijd!) missen. We doen dat in het licht 

van de Paaskaars, symbool voor de Gekrui-

sigde die is opgewekt en leeft. Hij is met zijn 

Licht in ons midden. 

In de heftige corona-periode werd enkele 

keren gebruik gemaakt van de mentimeter. 

Zo werden namen in beeld gebracht van de-

genen met wie wij ons nog altijd verbonden 

weten. Dit jaar kiezen we voor een andere 

opzet. Het gedenkkleed hangt op deze zon-

dag weer in de kerkzaal. Het kleed is nu leeg. 

Het kan betekenisvol zijn, als we de naam/

namen van geliefde overledene(n) op deze 

zondag in de kerk kunnen lezen, voor wie we 

dan tijdens de viering (of eventueel thuis!) 

een gedachtenislichtje aansteken. Het gaat 

hierbij niet alleen om gemeenteleden, maar 

om allen die we missen in de kring van fa-

milie en vrienden. Wanneer u dit een mooie 

opzet vindt, nodigen wij u uit deze namen 

zelf door te geven aan Kokkie Jonkers (tel. 

033 4805811, E-mail: jonkers78@zonnet.nl ). 

Graag op korte termijn, maar in ieder geval 

voor zaterdag 19 november. Het werkgroepje 

dat deze dienst voorbereidt, zorgt ervoor dat 

deze namen zondag 20 november op het 

gedenkkleed zichtbaar zijn. Ook zo vieren 

we ‘Verbondenheid die blijft’. 

Jan Wolswinkel

Wij gedenken: Anneke Jong
* 10 september 1951   † 9 oktober 2022

Op vrijdag 14 oktober hebben we in de kapel 

van Zon en Schild Anneke Jong herdacht. 

Ieder van ons had eigen gedachten, herin-

neringen en gevoelens bij het aansteken van 

lichtjes, die we aan de Paaskaars ontstaken. 

Haar naaste familie deelde verhalen met 

ons, waarin het eigene van Anneke tot 

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

Op de foto links: Ds. Titus Woltinge

rechts: Henk Schenk

Op de foto links: Stijnco woldendorp

rechts: voorzitter Tjeerd Grünbauer
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klinken kwam. Er zat een hoop muziek in 

haar leven: fluit, piano, gitaar. Haar eigen ge-

liefde pianostukje (ooit opgenomen) werd 

hoorbaar gemaakt. Ook tekenen, schilderen 

en Haiku-schrijven kwamen voorbij. Maar, 

het was niet louter muziek in haar leven. 

Met name de geestelijk verzorger benoemde 

ook de zwaarte van haar leven. Niet zonder 

reden heeft Anneke perioden doorgebracht 

op Zon en Schild. De afgelopen jaren zelfs 

permanent. Psalm 23 was een lied dat haar 

troostte en kracht gaf. Ze wist zich een 

kwetsbaar schaapje dat onder de hoede van 

de Herder het leven aankon, ook door de 

diepe dalen. Het stemt dankbaar dat velen 

(ook uit onze Hoeksteen gemeenschap) 

bleven omzien naar Anneke en dat ze voor 

velen van betekenis is geweest. Juist ook in 

haar ontwapenende kwetsbaarheid. We 

hebben in de rouwdienst samen psalm 23 

onberijmd gezongen, onder gitaarbege-

leiding. Moge de Goede Herder troost en 

bemoediging geven aan ieder die Anneke 

Jong zal missen. 

Titus Woltinge

Op 23 oktober 2022 is mevrouw W. Lans 

overleden. Wij gedenken haar in het vol-

gende nummer van Drieluik.

Wandeling Bodegraven - Molenviergang Aarlanderveen - Alphen aan den 
Rijn (22 oktober j.l.)

Met een groep van acht, waaronder twee 

predikanten en een gemeentelid van de Fon-

teinkerk begonnen we aan deze wandeling, 

die ons al gauw op een klompenpad bracht 

in het Zuid-Hollandse groene hart. Hier en 

daar moest over hekken worden geklom-

men of een sloot worden overgestoken. Na 

de lunch, aan de oever van de Oude Rijn, 

liepen we langs de molenviergang van Aar-

landerveen, vier klassieke windmolens, die 

anno 2022, in de diepste polder mens en dier 

nog droge voeten verschaffen. Ze draaiden 

alle vier; wat een geweld, je moest er geen 

klap van krijgen. Op de foto, gemaakt door 

Joanne Fokkema, een impressie van deze 

dag, die met droog weer gepaard ging.

Cor de Vette 

Seniorenmiddag (16 november a.s.)

Rembrandt heeft in zijn leven veel schilde-

rijen, tekeningen en etsen gemaakt van bij-

belverhalen. Door zijn eigenzinnige manier 

van werken werpen zij vaak net een ander 

licht (letterlijk en figuurlijk) op het verhaal. 

Wat kunnen we ontdekken in die schilde-

rijen? Wat wil Rembrandt ons laten zien en 

vooral hoe doet hij dat? Door te kijken naar 

het schilderij komt het verhaal tot leven, en 

biedt het ons een ander perspectief wellicht 

dan we gewend zijn.

Op woensdagmiddag 16 november 2022 

om 14.00 uur, komen wij weer samen in 

De Hoeksteen. Deze middag zal worden 

verzorgd door mevrouw Ds. Rolinka Klein 

Kranenburg van de Veenkerk en zij zal tekst 

en uitleg geven over de schilder Rembrandt.

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

 

Aan de slag

Sinds enige tijd staat er achter in de kerkzaal 

een gereedschapskist, waarmee wij aan de 

slag moeten gaan. In het vorige nummer 

van Drieluik werd deze gereedschapskist 

al genoemd in het stukje over de afronding 

van het Hoeksteen Vitaal-proces. Dit is de 

gereedschapskist die we als gemeente gaan 

vullen met goede ideeën om te bewerkstel-

ligen dat ieder zich gekend weet.

Silvia Binneveld-de Jong
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Bij de diensten
Zondag 13 november, ds. M. van der Burg-

Los: We lezen uit Daniël 9, 15-27 en Matteüs 

24, 15-35: Wat te doen als alles donker is?

Zondag 20 november, ds. R. van der Zwan, 

eeuwigheidszondag, laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. We gedenken onze gemeente-

leden die in dit kerkelijk jaar zijn overleden. 

De families of andere nabestaanden zijn 

per brief uitgenodigd. Bij het noemen van 

elke naam wordt een kaars ontstoken. Ook 

krijgt ieder de gelegenheid een kaarsje te 

ontsteken ter gedachtenis aan een geliefde, 

die dit jaar of eerder is overleden. Er klinken 

gedeelten uit Psalm 103 over de verganke-

lijkheid van het leven en over wat blijft. Het 

is goed om zo samen te gedenken.

Zondag 27 november, 1e Advent, ds. T. Wol-

tinge: Het Evangelisch Luthers rooster wordt 

gevolgd, de lezingen zijn uit  Jesaja 40 vers 

1-11 en Romeinen 13 vers 11-14 a

Het thema zou kunnen luiden: verzen vol 

verlangen...of, vrezen voor verlangen?

Zondag 4 december, 2e Advent, ds. W. Ver-

schoor: Het blad Kind op Zondag behandelt 

in deze periode vier “voormoeders” van 

Jezus. Het gaat over Bathseba, Ruth, Rachab 

en Tamar. Matteüs noemt deze vier vrouwen 

in zijn eerste hoofd stuk, in de stamboom 

van Jezus. Zij spelen dus een belangrijke rol 

bij het doorgeven van het levenslicht, bij het 

komen van de Verlosser. Vandaag lezen we 

uit 2 Samuël 11 het verhaal van Bathseba. 

Thema bij dit verhaal zou kunnen zijn: Gods 

plannen falen niet.

Zondag 11 december, 3e Advent, dienst van 

Schrift en Tafel: ds. M. van der Burg-Los: We 

lezen uit Lucas 1: 26-38, over Maria. 

Waar zegt zij ‘ja’ op?

Afscheid (?) van 
Martin van Binnendijk
Zoals sommige top-ambtenaren ministers 

zien komen en gaan, zo zag Martin over 

de jaren vele predikanten komen en gaan. 

Martin heeft een Emma / Emmaüstijd mee-

gemaakt die wij ons vandaag de dag niet 

meer kunnen voorstellen. Volle kerk, twee 

diensten. En sinds het begin altijd actief 

geweest voor de gemeente. Als jeugdou-

derling, maar vooral als kerkrentmeester. 

Opgeteld zo’n 50 jaar!

Martin staat altijd klaar, de handen bij wijze 

van spreken permanent uit de mouwen. En 

kom niet aan zijn’ kerkgebouw….. Dat wordt 

straks nog wat: de komende jaren gaat de 

kerk – opa’s kerk zoals zijn kleinzoon de kerk 

noemt – waarschijnlijk stevig op de schop.

Gelukkig blijft Martin actief, alleen niet 

meer in functie. Sinds 2 oktober is hij 

geen ouderling-kerkvoogd meer. Om deze 

formele mijlpaal luister bij te zetten ontving 

Martin een zilveren speld en een oorkonde 

van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 

Beheer. Volkomen terecht en gegund, Martin 

bedankt!

Koert Jansen

Uit de pastorie
In de vorige Drieluik heeft u het al gelezen: 

sinds 1 oktober ben ik voor anderhalf jaar uw

wijkpredikant. In de afgelopen tijd heb ik 

al kennis kunnen maken met een aantal 

mensen en diverse vergaderingen kunnen 

bijwonen. Ook sta ik inmiddels ingeroosterd 

bij de preekbeurten. Ik hoop dat ik snel thuis 

raak in de gemeente. En dat u mij weet te 

vinden! Als u mij wilt spreken over wat u be-

zighoudt: u vindt mijn telefoonnummer en 

emailadres in het oranje kader rechtsboven. 

(Voor wie echt nieuwsgierig is, mijn website 

is: www.marjanlos.nl.)

Wat mijn werktijden betreft, ik heb in ieder 

geval de woensdag en donderdag voor u

gereserveerd en daarnaast is er door de 

Emmaüskerk
Protestantse wijkgemeente
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Rein en Wim hebben de afgelopen 5 jaar 

meegedaan aan een uniek experiment, 

misschien wel uniek in PKN-land. Vier 

predikanten die een deel van hun tijd 

inzetten om gezamenlijk een team te 

vormen voor één wijkgemeente. Dat 

hebben zij met verve gedaan, ieder 

op zijn eigen manier. Ondanks dat het 

vrij abrupt is gestopt, is het experiment 

geslaagd. De predikanten wisten elkaar 

goed te vinden en aan te vullen. En waren 

ons vertrouwd. Rein, dicht bij de mensen die 

pastorale zorg nodig hadden. Met aandacht 

luisterend en bemoedigend. Met oog voor 

schoonheid in architectuur en muziek en 

daarvan delend in zijn diensten. 

Afscheid van Rein van der Zwan en Wim Verschoor 

kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 

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

predikant: ds. M. van der Burg-Los, mlos@xs4all.nl,

tel. 035 5426953   

penningmeester: B. Boomsma, bouke@boukeboomsma.nl

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

Emmaüskerk Protestantse Gemeente

internet: www.emmauskerk-amersfoort.nl

Wim, zorgzaam richting ambtsdragers. 

‘’Jongens, neem niet teveel hooi op je 

vork. Doe wat je kan, maar niet meer.’’ 

Wim was ook een voorstander en bren-

ger van humor in de kerk.

Koert Jansen
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week behoorlijk ruimte voor al die bezoeken 

en zaken die niet op woensdag en donder-

dag kunnen plaatsvinden. Dat geeft een 

zekere flexibiliteit.

Ds. Marjan Los

Adventsvespers: Vier vrouwen 
scheppen verwachting
De laatste weken van het kerkelijk jaar zijn 

chaotisch en donker. Het lijkt slecht af te 

lopen met de wereld, er gaat veel kapot door 

alle crises, waar we met elkaar in beland 

zijn. Op de laatste zondag gedenken we 

onze dierbaren die het afgelopen jaar zijn 

overleden. Er is veel verdriet en zorg. Toch, 

de laatste zondag heet ‘Christus koning’ en 

herinnert ons eraan dat boven alle tumult 

uit het de HEER is die het laatste woord 

heeft. En dat wordt in de Adventstijd duide-

lijk. Er komt toch weer licht in de duisternis 

en met het licht de hoop en met de hoop ook 

de moed.

In de adventstijd zijn er elke zondagmiddag 

vespers in de kerk. Dit jaar wordt de rode 

draad gevormd door de vrouwen uit de 

familie van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth en 

Bathseba. Vier vrouwen met een rafelrandje; 

in maatschappelijk opzicht telden ze nau-

welijks mee. Ze hadden de moed om voor 

zichzelf op te komen en maakten ongebrui-

kelijke en zelfs twijfelachtige keuzes om zich 

van een toekomst te verzekeren. Alle vier 

kregen ze zonen, die van groot belang waren 

in de geschiedenis van Israël. 

De evangelist Matteüs noemt deze vier 

vrouwen in zijn aanloop naar de geboorte 

van Jezus. Hij noemt ook nog de naam van 

een vijfde vrouw: Maria, de moeder van 

Jezus. Voor haar was geen vesper meer 

beschikbaar, maar in de morgendienst van 

11 december zal zij voor het voetlicht worden 

gehaald.  

De liturgiecommissie.

In memoriam mevrouw
Allegonda van Delft -
van Wingerden
Op zaterdag 1 oktober is overleden mevrouw 

Allegonda (Gonnie) van Delft-van Winger-

den op de leeftijd van 93 jaar. Ze groeide op 

in Rotterdam, waar ze in 1929 is geboren. 

Tijdens haar werk in de zorg in Doorn leerde 

ze haar man Theo van Delft kennen. Vele 

jaren woonden ze samen met hun kinde-

ren Jan en Annalies in de Iepstraat in het 

Soesterkwartier. Zorg, zorgzaam en trouw 

waren voor haar basisbegrippen. Zorg voor 

haar man, die ze lang heeft verzorgd toen hij 

lichamelijk achteruit ging. Sinds 1984 was ze 

weduwe. Zorg ook voor de kinderen en later 

de kleinkinderen, die altijd welkom waren. 

Ze was ook een gelukkige overgrootmoeder. 

Trouw was ze in het kerkbezoek, eerst bij de 

Rehobothkerk, later de Emmaüskerk. Actief 

hielp ze mee waar het maar kon, bijv. bij de 

maaltijden van kerk en keuken.Het geloof 

was belangrijk voor haar.

Ze zong in het Groot Evangelisatiekoor 

Amersfoort met hart en ziel mee.

De laatste jaren waren moeilijk, sinds 2018 

woonde ze in verpleeghuis Lichtenberg.

Boven de rouwkaart stond:

Als ik de dingen niet meer weet

als ik de namen niet meer ken

en wat ik weet meteen vergeet

zodat ik onherkenbaar ben

me niet meer bewust ben van liefde en pijn

dan zal eeuwige rust een verlossing zijn.

Fruit plukken 

Er was een oproep vanuit de 

samenwerking met De Bron en De 

Hoeksteen om fruit te komen plukken 

in de Flevopolder. Dit fruit is bestemd 

voor de voedselbanken, zij kunnen altijd 

gezond voedsel gebruiken. 

Ook dit jaar hingen er veel appels aan de 

bomen die niet meer geoogst werden, 

omdat het oogsten daarvan te duur is.  

Maar met vrijwilligers kan het wel en 

zo hebben we zaterdag 8 oktober met 

tientallen mensen appels geplukt in 

Zeewolde. 

De opbrengst was groot. 

De voedselbanken zijn er erg blij mee!

We kregen zelf ook een tasje van 

de Groenten & Fruitbrigade voor 

Voedselbanken. Daarin mochten we ons 

zelf geplukt fruit mee naar huis nemen. 

Al met al een geslaagde dag die volgend 

jaar voor herhaling vatbaar is. 

Tineke Reichardt
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Fonteinkerk
Protestantse wijkgemeente

Bij de diensten
Zo 6 nov: onze wijkgenoot ds. Maria Berends 

is de voorganger.

Zo 13 nov: we komen samen voor een dienst 

van Schrift en Tafel. We lezen uit Lucas 

20:27-38, waar Jezus over zijn Vader zegt: 

,,Hij is geen God van doden maar van leven-

den, want voor Hem zijn allen in leven.” 

Zo 20 nov: we komen samen op de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. Op deze 

dag noemen wij de namen van onze 

overleden gemeenteleden en steken we 

gedenk¬kaarsen aan. Daarna mag eenieder 

die een overleden dierbare gedenken wil, 

een lichtje aansteken. Alles verwijst naar het 

licht van Christus dat ons leven verlicht, of 

wij nu leven of al gestorven zijn. Het Taizé-

koor o.l.v. Frits Klostermann levert een prach-

tige muzikale bijdrage aan deze viering.

Zo 27 nov: we zijn weer aangekomen op de 

eerste zondag van Advent. Het blad Kind 

op Zondag behandelt in deze periode vier 

“voormoeders” van Jezus. Het gaat over 

Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Mattheüs 

noemt deze vier vrouwen in zijn eerste 

hoofd¬stuk, in de stamboom van Jezus. Zij 

spelen dus een belangrijke rol bij het door-

geven van het levenslicht, bij het komen van 

de Verlosser. Vandaag lezen we uit 2 Samuël 

11 het verhaal van Bathseba.

Zo 4 dec: we bevinden ons op de tweede 

zondag van Advent. Vandaag is ons gemeen-

telid dr. Erik Renkema de voorganger. 

Goede en inspirerende vieringen toege-

wenst!

In memoriam
Op 27 september is Anna Catharina Arntzen 

overleden, op de leeftijd van 103 jaar. De 

laatste twee jaren verbleef zij in verzor-

gingshuis Villa Hooghe Heide; daarvóór 

woonde zij lange tijd aan de Keesomstraat. 

Annie Arntzen werd geboren op 29 januari 

1919 in Amsterdam. Zij was de middelste 

uit een gezin met 9 kinderen. Zij volgde de 

Kweekschool en werd onderwijzeres. Zij 

hield oprecht van de kinderen en van haar 

werk. Na haar pensioen is zij in Amersfoort 

gaan wonen, vlakbij haar zus Iet. Samen met 

Iet was zij heel trouw in het onderhouden 

van familiebanden. En zij waren trouw aan 

de kerk. Iet overleed in 2008.

Annie was, ondanks haar norse blik, een 

lieve, zorgzame vrouw die graag iets voor 

een ander deed. Zij werd altijd opgewekt 

als zij over haar ervaringen op school kon 

praten. Eind 2020 kon zij niet langer thuis 

blijven wonen, en verhuisde zij naar Villa 

Hooghe Heide. Dat vond zij moeilijk, maar 

ze zei altijd: “Ze zorgen hier goed voor me!” 

Op 27 september overleed zij, als laatste van 

het grote gezin.

Op 6 oktober is plotseling overleden, op de 

leeftijd van 92 jaar, de heer Teunis Teeuwen. 

Hij woonde in de Parkflat aan de Utrechtse-

weg 301. Theo Teeuwen werd in 1930 in 

Capelle aan den IJssel geboren. Hij werd in-

genieur en werkte jarenlang bij Bronswerk. 

In 1956 trouwde Theo met Gerie van den 

Berg. Samen kregen zij vier kinderen. In 1957 

kwam het gezin in Amersfoort te wonen.

Vanaf 1969 raakte Theo betrokken bij de 

Stichting Verwijdering Afvalstoffen. Deze 

stichting adviseerde de overheid bij het 

duurzaam omgaan met afval, en hielp bij 

het opzetten van goede wetgeving op dit 

gebied. Theo deed zijn werk met grote ge-

drevenheid en legde daarbij de lat erg hoog. 

Na terugkerende periodes van overspannen-

heid zag hij zich genoodzaakt om rond zijn 

50e met vervroegd pensioen te gaan. Daarna 

zat hij niet stil. Hij deed, vaak samen met 

zijn vrouw, veel vrijwilligerswerk.

Theo was als gelovige een zoekend mens.

Jarenlang las hij alle boeken van Kuitert, 

maar haakte af toen Kuitert het geloof losliet 

en enkel nog “verbeelding” overhield. Theo 

zag de waarde van geloof en kerk en bleef 

oog houden voor vertrouwen en vermoeden. 

Op 13 oktober is hij op Rusthof begraven.

Op zondag 16 oktober is plotseling overle-

den, op de leeftijd van 88 jaar, de heer Klaas 

van Walderveen. Hij woonde aan de Dia-

mantweg 97. Tijdens zijn laatste jaren werd 

zijn leven beperkt door de ziekte van Alzhei-

mer. Klaas werd geboren in september 1934 

in Nieuw-Loosdrecht. Na de militaire dienst 

verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij een 

baan vond bij het Nationaal Kasregister. 

Hij werd opgeleid tot verkoper en vertegen-

woordiger. Hij werkte nog 15 jaar bij Colgate 

Palmolive, maar verloor deze baan bij een 

reorganisatie. Daarna startte hij zijn eigen 

bedrijf in afdichtingsmaterialen.

Klaas hield van zinge, en ontmoette in 1958 

Ank Boode bij het Amsterdams Oratori-

umkoor Excelsior. Ze trouwden in 1960 en 

kregen 3 kinderen; later werden zij opa en 

oma van 5 kleinkinderen. In 1976 kwam het 

gezin in Amersfoort te wonen. Klaas was 

een hartelijke, joviale man die graag met 

mensen een praatje maakte. Hij sprak niet 

gemakkelijk over persoonlijke of emotionele 

onderwerpen; ook over zijn geloof was hij 

zwijgzaam. Zijn belijdenistekst was: “De 

Heer is de schaduw aan uw rechterhand,” uit 

Psalm 121. Die tekst bleef hem aanspreken. 

Klaas is op 22 oktober op Rusthof begraven. 

                                                                                   

(Wie van deze drie in memoriams de vol-

ledige tekst wil lezen, kan deze opvragen bij 

ds. Wim Verschoor)
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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
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KIEM gaat Gi Ga Groen
In onze vensterbank staat een oud yoghurt-

bakje. Er zit geen yoghurt meer in, maar wel 

wat potgrond. En er steken voorzichtig twee 

sprietjes uit, die iedere ochtend zorgvuldig 

gemeten worden door onze jongste. Het is 

de opbrengst van de eerste keer KIEM in een 

reeks van drie over het thema Gi Ga Groen, 

naar aanleiding van het thema van de Kin-

derboekenweek.

De eerste zondag zijn we aan de slag gegaan 

om groente zoals bosuitjes en wortel een 

tweede leven te geven, zoals ik hierboven 

beschreef. De week daarna hebben we 

nagedacht over de oproep van het Kinderen-

voor-kinderen lied over dit onderwerp, dat 

ons aanspoort om naar buiten te gaan om 

daar avonturen te beleven. Wij hebben het 

verhaal van Elia die naar buiten gaat en God 

ontmoet in het zachte suizen. Wij zijn in 

gedachten naar buiten gegaan en hebben 

daarna naar verschillende geluiden uit de 

natuur geluisterd en bedacht welke beelden 

dat bij ons oproept. Soms helpt het juist 

als iets er niet is, om iets gewaar te worden 

stelden we vast. De derde en laatste keer 

over dit thema hebben we het gehad over 

heimwee. Heimwee naar eigen kleuren, 

eigen eten en eigen boeken. Daarbij hebben 

we een heerlijke groene salade gemaakt. 

Bij ons thuis zullen we nog even moeten 

wachten voordat we kunnen genieten van 

onze zelf geteelde bosuitjes…

Uit de kerkenraad 
Donderdag 13 oktober openden en 

sloten we de vergadering met gedichten 

van Tom Segaar, uit zijn nieuwe bundel 

'Tegenstroom' (er liggen nog een paar 

exemplaren op de entreetafel in de 

Fonteinkerk). In een van zijn gedichten 

beantwoordt hij de vraag 'Wat vind je 

in deze tijd nog in de kerk?', met een 

'tegenvraag': 'Waar anders vind ik nog 

een plaats waar wordt gezegd waar het 

om gaat..., waar ik ontmaskerd word, 

...waar liefde, recht en vrede gesproken 

en gezongen wordt, ...waar ik Gods 

zegen krijg'. Zo raak, zo'n mooi antwoord 

ook op de vraag waarom we ons zouden 

inzetten voor onze wijkgemeente. Inspi-

rerend om van daaruit bijvoorbeeld de 

opbrengst van de Gemeentezondag 'Aan 

Tafel' met elkaar te delen. De beschrij-

ving van onze identiteit in 4 thema's (zie 

Drieluik van oktober), werd omarmd door 

de gemeente en er zijn heel veel concrete en 

mooie uitwerkingen aangereikt, door jong 

en oud. De gemeente gaat daar steeds iets 

van merken, zoals bijvoorbeeld het gospel-

koor van moeders en dochters, zondag 16 ok-

tober.  Er moesten ook besluiten worden ge-

nomen: de begroting van 2023 die opnieuw 

(net als in 2022) een tekort kent, mede door 

stijgende energieprijzen. Daar hebben we 

nog wel financiële hulp van gemeenteleden 

bij nodig. We zijn ook nog op zoek naar 'hart, 

hoofd en handen' van gemeenteleden, voor 

de kerkenraad. Ik weet het, het is fijn om 

gevraagd te worden, maar voor ons als 

kerkenraad is het ook bemoedigend als 

gemeenteleden zich spontaan aanmel-

den. Bel Gert-Jan Geerse (06-47600379), 

of mij (06-51112297) en we vertellen er 

graag meer over. De belofte is dat het je 

(geloofs)leven beïnvloedt en de Fontein-

kerkgemeente op een andere wijze voor 

je gaat leven. 'Je gaat anders weg dan je 

kwam', lazen wij in het gedicht

'Pastoraat' van Tom Segaar, waarmee 

we de vergadering afsloten. Ook een 

belofte!

Koos Koolstra

Activiteitenkalender 
november in de 
Fonteinkerk 
Wees welkom

Zo 6 nov Inspiratiewandeling

Vrij 18 nov Wees erbij Café – Trio Colore

Zo 20 nov Tieners op zondag

Vrij 25 nov Lezing ‘’Grief is the price we pay 

for love’’

Vrij 9 en  

za 10 dec  

Tieners Op Zondag

Dit jaar staan er nog twee ToZ-dagen 

op de planning:

• 20 november, 10 uur: SinterToZ 

Roeland

• 18 december, 10 uur: nog dieper 

 met Leon

Zijn jullie weer van de partij? Leuk!! Workshop Advent schilderen 

o.l.v. Wouda Koelewijn work-

shop (aanmelden bij vorming-

doorontmoeting@fonteinkerk-

amersfoort.nl)
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Eeuwigheidszondag 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 20 

november, gedenken wij voor het aangezicht 

van God de mensen die ons in het afgelopen 

jaar zijn ontvallen. In mijn voorbereiding op 

deze zondag las ik een blog van een ernstig 

zieke collega. Hij was geraakt door het boek 

van Henri Nouwen ‘Een parel in Gods ogen’ 

en schreef daar het volgende over:

“Nouwen beziet de dood als de volledige 

ontplooiing van het leven. Juist in onze 

grootste gebrokenheid, de dood, geven wij 

onszelf helemaal weg. Daarom dienen wij 

ons op de dood voor te bereiden. Wie leeft 

alsof hij nooit zal sterven, doet het leven, 

God en onze naaste te kort. Maar wie leeft 

zoals God bedoeld heeft, draagt in zijn dood 

vrucht. De mensen die zich hem herinne-

ren zullen moed en kracht aan zijn sterven 

ontlenen. De sporen die hij trok zullen hen 

zegenen. Zijn heengaan is als een graankor-

rel die sterft en vrucht draagt.” 

Je vraagt je af hoe Nouwen dit kan schrijven. 

Want de dood is en blijft verschrikkelijk, niet 

in het minst voor de nabestaanden. Toch 

geeft het te denken dat Nouwen het zo zegt. 

Sterven is dus niet alleen verlies, het kan ook 

winst opleveren. Alleen een graankorrel die 

sterft kan vrucht voorbrengen. Dat beeld 

past Jezus toe op zichzelf en zijn leerlingen 

(Johannes 12: 24-26). Christen zijn is net als 

Jezus, geloven dat je een graankorrel bent. 

Dat proces van in de aarde vallen begint niet 

bij ons sterven, maar al tijdens ons leven. 

Jezus zegt tegen ons: ‘Wie zich aan zijn 

leven vastklampt, verliest het, maar wie in 

deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het 

tot in het eeuwige leven’. Gelukkig leert het 

Evangelie van de Opgestane Heer ons dat de 

dood een toegangspoort is tot het Eeuwige 

leven, tot de Eeuwige. 

Advent
In een wereld, die op allerlei terrein in crisis 

verkeert, vieren wij Advent. Wij voeden op 

zondag 27 november (eerste advent) en 

zondag 4 december (tweede advent) onze 

hoop dat de wereld niet ten onder gaat, 

maar op weg is naar Gods koninkrijk. Advent 

betekent: God is gekomen én meer nog: God 

zal komen. De eerste komst van Christus 

richt onze aandacht op zijn tweede komst. 

Twee eeuwen geleden leefde in Bad Boll een 

predikant die zijn leven lang uitzag naar 

de wederkomst van Jezus. Hij was ervan 

overtuigd dat hij dat zelf zou meemaken. 

Op zijn erf stond een nieuwe koets, die zou 

hij gebruiken om zijn Heer op te halen. Toen 

de dood zich bij hem aandiende vond hij 

dat een abnormale aangelegenheid. Deze 

man, Johann Cristoph Blumhardt, mag dan 

in onze ogen een zonderling zijn, hij leefde 

vanuit de hoop. Hij doet denken aan Paulus 

en Luther, die er beiden van uitgingen dat 

het einde van de geschiedenis niet ver kon 

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 Lydia Tommel.

Lydia, 33 jaar, woont op het Van Ostade-

plein samen met haar man Youri en kin-

deren Selah en Alec en komt al haar hele 

leven in de Nieuwe Kerk. Haar moeder, 

Liesbeth Moro, heeft altijd veel vrijwilli-

gerswerk gedaan in de Nieuwe Kerk, van 

pastoraat tot kinderknutselclub tot Sin-

terklaasfeesten organiseren. De handen 

uit de mouwen steken is Lydia dus met 

de paplepel ingegeven! Samen met haar 

zus Naomi zit ze in het muziekteam, 

waarbij Lydia, om de beurt met anderen, 

mag zingen in aanbidding tot God. Ze 

is daarnaast graag de assistente van 

haar moeder bij het Sinterklaasfeest en 

heeft een aantal jaar crèche, peuter- en 

kindernevendienst gedaan. Lydia heeft 

een poosje meegedaan in de zendings-

commissie, heeft het vakantiebijbelfeest 

2022 mede georganiseerd en helpt altijd 

met plezier mee aan de zomermarkt van 

de Nieuwe Kerk.

Graag stellen we Lydia drie vragen én 

mag zij de pen doorgeven aan een an-

dere 'uitvoerder achter de schermen'.

1) Wat maakt je vooral gelukkig of waarover ben 

je het meest blij? 

Ik ben heel gelukkig met en trots op ons 

mooie gezin. Ik kan enorm genieten van 

het plezier van mijn kinderen. Ik maak me 

regelmatig druk of zorgen over dingen in 

het leven van nu maar als ik mijn dochter 

dan bijvoorbeeld hard hoor lachen met haar 

broertje samen dan voelt dat meteen als een 

grote troost. Dat is het pure, zorgeloze kind 

willen zijn, waar je regelmatig naar kunt 

verlangen denk ik. Op momenten waarin al 

mijn zintuigen worden geprikkeld, ben ik 

ook het meest gelukkig. Bijvoorbeeld tijdens 

een boswandeling. De natuur zien, voelen 

en ruiken maken me enorm "zen".

2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het oog 

op de toekomst?

Dat het altijd een fijne plek mag blijven 

voor iedereen, waarin je een sterk contact 

met God en elkaar mag voelen. Tot rust mag 

komen op zondag en ook wel geliefd mag 

voelen door elkaar. Als de grote familie die 

we met elkaar zijn!

3) Wat is voor jou het allerbelangrijkste in je 

geloofsleven?

God is er altijd bij. In blijdschap en verdriet. 

Dat is een heel waardevol gevoel. Ik voelde 

me altijd al het dichtste in contact met 

God door het zingen van liederen. Nu 

ik sinds een paar maanden mag zingen 

met het muziekteam tijdens een kerk-

dienst, ervaar ik extra fijne momenten 

dicht bij God. Ik heb het mijn hele leven 

al heel spannend gevonden om mijn 

stem te laten horen, in contact met an-

deren, ik ben altijd het liefst wat stiller. 

Maar als ik nu door de microfoon zing, 

voel ik een bepaalde rust die echt nieuw 

voor mij is. Ik vind het heel bijzonder en 

het ontroert me ook dat ik God op die 

momenten als het ware naast me voel 

staan, met Zijn hand op mijn schouder.

Lydia geeft de pen graag door aan Pieter 

Werther. De redactie zal contact met 

hem opnemen!
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zijn. Dergelijke geluiden hoor ik ook nu 

nogal eens om mij heen. Wat wij hier ook 

van vinden, laten wij het hoopvolle perspec-

tief van iemand als Blumhardt vasthouden. 

De belofte van de wederkomst staat nog uit. 

Dat is en blijft ons Licht in de nacht van de 

wereld. Lied 755, afkomstig uit de kring van 

Blumhardt, geeft daar iets van weer:

Toch overwint eens de genade,

en maakt een einde aan de nacht.

Dan onderwerpt de Heer het kwade,

dan is de strijd des doods volbracht.

De wereld treedt in 's Vaders licht,

verheerlijkt voor zijn aangezicht.

In memoriam
Op 28 september overleed volkomen onver-

wacht Marcel Hijwegen in de leeftijd van 

45 jaar. Voor zijn ouders Rijna en Bert, zijn 

broer Fabian en schoonzus Tjarda een groot 

verdriet. Hoewel Marcel in september 2021 

een slechte medische diagnose ontving, 

stond hij er na diverse behandelingen zeer 

goed voor. Op de dag van zijn onverwachte 

overlijden zou hij een stamceltransplantatie 

ondergaan. Helaas heeft hij die niet meer 

kunnen krijgen. Marcel had een positieve 

levensinstelling en ging op een indruk-

wekkende manier met zijn ziekte om. Hij 

genoot van de aandacht en zorg van familie, 

vrienden en collega’s in het afgelopen jaar, 

met als hoogtepunt het feest van 17 septem-

ber waar velen met hem aanwezig waren 

om zijn 25-jarig dienstverband bij Wencop 

Hoveniers te vieren. In de  afscheidsdienst 

klonk Marcels favoriete muziek en stonden 

wij met woorden van verdriet en dankbaar-

heid stil bij zijn leven. We zochten troost 

bij elkaar en in het Evangelie van onze Heer 

Jezus Christus, die in de natuur verwijzingen 

ziet van Gods zorg. Wij wensen de familie 

Hijwegen het vertrouwen toe dat Marcels 

naam geschreven staat in de palm van Gods 

hand.

ds. Gerard Kansen

Collage van enkele foto's van de kinderdienst van zondag 30 oktober
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St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
Zondag 13 november vieren we het heilig 

Avondmaal. We gedenken deze voorlaatste 

zondag van het kerkelijke jaar de dood van 

Christus. Aan zijn tafel gaan onze gedachten 

ook naar Zijn toekomst: Hij komt weer. We 

worden getrokken in Zijn wereld. Hoe nodig! 

Wat we die zondag lezen? Misschien een 

paar gedeelten uit het Evangelie van Lukas, 

misschien een Psalm. 

Zondag 20 november is de laatste zondag 

van het kerkelijke jaar. De kerk staat stil bij 

de laatste dingen, bij de wederkomst van 

Christus en wat daar zoal mee samenhangt. 

We gedenken de gemeenteleden die ons in 

het voorbije kerkelijke jaar zijn ontvallen. Ik 

overweeg om in die dienst met u het slot van 

de Elia-geschiedenis te lezen, 2 Koningen 

2, over Elia’s einde. We ronden hiermee de 

prekenserie over Elia af. 

De zondag erna, 27 november, is de eerste 

zondag van Advent. We gaan ons voorberei-

den op het Kerstfeest, dat feest dat overbe-

kend is en toch ook altijd weer nieuw. Want 

het blijft niet te bevatten: wat gebeurt er die 

Kerstnacht en wat ligt daar in de kribbe? En 

dat dat ook nog met ons te maken heeft… 

Je raakt er niet over uitgedacht. Vaak lees ik 

die eerste Advent een gedeelte uit het Oude 

Testament. Want Advent was het al lang!

Zondag 4 december ga ik in de avonddienst 

voor. Dat zal denk ik een verdiepingsdienst 

zijn. We bezinnen ons op de betekenis van 

de Tien Geboden en buigen ons over het 

achtste gebod: niet stelen. 

De derde zondag van Advent, 11 december, 

begroeten we gastvoorgangers, onder wie 

Christian Visser die in onze wijkgemeente 

zijn stage doet in het kader van de predi-

kantsmaster. 

Stagiair
Cristian Visser, student theologie aan de 

PthU, begint aan het tweede deel van zijn 

stage in onze wijkgemeente. Van begin 

november tot midden december zal hij zich 

bezighouden met de themavelden ‘spreken’ 

en ‘leren’. Dit houdt in dat hij een aantal ke-

ren zal preken (6 november en 11 december 

in de morgendienst, en 27 november in de 

avonddienst), en dat hij ook actief zal zijn 

in de catechese (hij neemt één avond voor 

zijn rekening) en een keer de Studiekring zal 

leiden. We wensen hem leerzame weken.

Geboren
We ontvingen een geboortebericht van 

Gerard en Johanna Bijvank. Op maandag 3 

oktober zijn zij de blijde vader en moeder 

geworden van Yannick, hun zoon. Ze gaven 

hem de doopnamen Yannick Johannes 

Willem. Op het geboortekaartje prijkt een 

mooie foto van het kleine jongetje, en daar-

bij is een tekst afgedrukt die getuigt van de 

Meesterhand, als het geheim van zijn leven. 

We feliciteren Gerard en Johanna met de 

geboorte van hun zoon en bidden ze Gods 

zegen toe om samen met Yannick te leven 

aan de hand van de Meester. 

Jubileum
Woensdag 16 november is het echtpaar J. 

Algra-Vuijk 50 jaar getrouwd. Een dag met 

een gouden rand dus. Met hen zijn we God 

dankbaar voor Zijn zorg en zegen al die ja-

ren. Voor de kinderen die zij kregen, en voor 

zoveel meer. We feliciteren deze broeder en 

zuster van harte met dit huwelijksjubileum. 

Dat Gods aangezicht blijvend over hen zal 

lichten! 

Studiekring
Woensdag 16 november buigt de Studie-

kring zich over hoofdstuk 2.3-2.6 van “Lezen 

en laten lezen”, het boek van dr. Arnold 

Huijgen. We lezen dus het tweede hoofd-

stuk uit. Plaats: Filalethes. Tijd: 20.00-21.45 

uur. Welkom!

Tenslotte
Wanneer deze Drieluik op de deurmat valt, 

gaat het alweer in de richting van Advent. 

De dagen zijn aangebroken waarop het 

vroeg donker wordt. Lange avonden dus. 

Voor de een betekenen die gezelligheid, 

voor de ander meer eenzaamheid. We zien 

uit naar Hem die het licht der wereld is. 

een hartelijke groet,

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

Dagboekje 

Handvol koren

Graag willen wij u met deze advertentie 

attenderen op de verkoop van het dagboekje 

van de GZB ‘Een handvol koren 2023’.

De winst komt ook dit jaar ten goede aan 

het zendingswerk van Leendert & Nelleke en 

Peter & Riek. Van harte aanbevolen dus!

Bestellen kan tot 1 december telefonisch of 

per e-mail bij Annelies Wernsen-Mostert: 

06-23849973 / fam.w.wernsen@gmail.com of 

via de intekenlijst in de kerk.
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Jeugdwerk Sint Joriskerk 

Kan je iets schrijven over het 

jeugdwerk van de wijkge-

meente Sint Joriskerk?

Het mag niet langer zijn dan 

700 woorden. Het wordt een 

uitdaging om alle clubs en 

catechesewerk niet te kort te 

doen. Tegelijkertijd is het een 

voorrecht te vermelden dat 

er veel gebeurt binnen het 

jeugdwerk en veel vrijwilligers 

betrokken zijn die met hart 

en ziel zich voor de kinderen 

en jongeren inzetten. Zo is 

er een bijbelklas waarin 

kinderen van groep 1 t/m 4 in 

2 leeftijdsgroepen zich vlak 

voor de preek verzamelen om 

met de leiding mee te gaan 

en daar hun bijbelverhaal te 

horen krijgen en veelal met 

een kunstwerk de kerk weer in 

komen.

Zo ook op de startzondag 18 

september.

De dag ervoor is er een 

gemeentedag georganiseerd 

waarin voor elke leeftijd wat 

moois georganiseerd was: een 

klimparcour voor leeftijd club 

Spirit (12-16 jaar), Spelletjes 

voor Mirakel (8-10 jaar), een 

stormbaan voor Verspieders 

(10-12 jaar) en voor de bijbel-

klas (tot 8 jaar) bellen blazen, 

stoepkrijten en knutselen.

Nu is één club nog niet 

genoemd, dat is Ichtus. Zij 

hadden op de zondagavond na 

de dienst een mooie ontmoe-

ting rondom het kampvuur bij 

een scoutingvereniging. Voor 

iedereen, maar zeker ook voor 

de nieuwelingen van Ichtus 

een ontspannen moment om 

met elkaar kennis te maken en 

mooie gesprekken te hebben.

Ichtus is een club van jongeren 

die om de ongeveer 3 weken elkaar ont-

moeten. Soms een keer in het wijkgebouw 

Filalethes, maar vaak ook daarbuiten. De 

ene keer een sing-in bezoeken in Veenen-

daal, een andere keer zoals eind oktober na 

de kerk met de fiets den Treek in. Lekkere 

soep erbij, goede gesprekken. Een andere 

keer een activiteit zoals boulderen.

De andere clubs (van jong naar ouder: 

Mirakel, Verspieders en Spirit) zijn wekelijks 

op de vrijdagavond te vinden in het wijkge-

bouw Filalethes aan het Havik.

Mirakel (8-10 jaar en ongeveer 15 jongeren) 

is gewoon van start gegaan met de reguliere 

avonden waarbij de eerste helft een bijbels 

onderwerp verteld wordt door de leiding en 

besproken wordt. De tweede helft wil bij 

Mirakel nog wel eens ontzettend creatief 

zijn. 

Als er verfpotten op tafel komen gaan ze 

helemaal los. De keer met graffiti sloeg ook 

goed aan, maar daar zullen we in het kader 

van ‘wat niet weet, wat niet deert’ geen 

verdere details over prijsgeven. Leuk vonden 

ze het zeker.

Verspieders (10-12 jaar en 

ongeveer 12 jongeren) heeft 

net als Mirakel een eerste en 

tweede helft. De eerste helft 

met zingen, lezen uit  de bijbel 

of luisteren naar een bijbel-

verhaal. Tussen de helften in 

is er een pauze waarbij een 

versnapering en fris nogal 

gulzig genuttigd wordt. De 

Verspieders zitten al 3 of 4 jaar 

op ‘club’, dus zij barsten van de 

praatjes in de pauze en als de 

clubs start uiteraard. Onlangs 

hebben ze nog een filmavond 

gehad. Dat zijn de momenten 

waarop ze wat stiller zijn.

Spirit (12-16 jaar) is een grote 

club. Wekelijks zijn er wel zo’n 

25 jongeren van die leeftijd die 

de weekendrust van de leiding 

voor een kleine anderhalf uur 

uitstellen. Bij Spirit wordt de 

bijbelse inleiding zo nu en 

dan ook toevertrouwd aan de 

jongeren. Het tijdschrift Spirit 

is een geschikt hulpmiddel 

om de gesprekken te houden. 

Soms kan het wel eens een 

film zijn met een bijbelse 

boodschap om daarover na te 

praten. De keer op kamp ligt 

nog in het verschiet. Zo nu en 

dan wordt dit aan het begin 

van het seizoen gestart, maar 

dit seizoen is het nog een mooi 

vooruitzicht.

Hebben we alle jeugd gehad? 

Nog niet. 

Op de maandagenavond 

(sommigen op maandagmid-

dag) komen de catechisanten 

in het wijkgebouw bij elkaar. 

Catechese is er vanaf 12 jaar tot 

en met 18+.

De meeste groepen maken 

gebruik van methode ‘leer en 

leef’. Het is niet alleen weten, 

maar ook leren volgen met 

alle vragen die je daarbij hebt. De eerste 

keer zijn de catechisanten bij hun eigen 

mentor thuis geweest. Gezamenlijk eten en 

kennismaken. De keer daarop is gebruikt om 

persoonlijke gesprekken tussen de jongeren 

en mentor te houden. Weten wie je bent, 

wat er in je leeft of omgaat!

Last but not least is de basiscatechese (10-12 

jaar )voor jongeren die eens ongeveer per 

maand op zondagavond m.b.v. methode ‘On 

Track’ kennis maken met de bijbel.

Allemaal mooi werk om jongeren bij Jezus 

te brengen!
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Woonzorgcentrum

Nijenstede

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
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Van de geestelijke verzorging
Als het verdriet

het wint van mijn pijn,

wilt U me dan dragen?

Als de onmacht

het wint van mijn moed,

wilt u me dan beschermen?

Als de pijlen

mij niet meer missen

maar raken,

wilt U me dan troosten?

Als ik echt niet meer 

vooruit kan,

houdt U me dan vast?

Dan is het goed.

Dan ben ik veilig.

Geborgen bij U

in de palm van uw hand.

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring 

is: Dinsdag 29 november

Info over de ruimte bij de receptie van 

Nijenstede.

Wij gedenken
Op 2 oktober 2022 overleed 

mw. M.B.A.M. Sanders-Gerritsen

(geboren op 9 augustus 1931).

Op 8 oktober 2022 overleed

dhr. J. Tolsma 

(geboren op 14 mei 1929).

Op 22 oktober 2022 overleed

mw. W. van Dijkhuizen-Troost

(geboren op 15 september 1937).

We wensen alle nabestaanden 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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Meditatief verwachten in Advent

Een contemplatief gesprek is een benedic-

tijnse methode om een gelaagde tekst in 

een groep te lezen. Een gelaagde tekst is een 

tekst die niet zomaar toegankelijk is zoals 

een gebruiksaanwijzing. Het gaat erom de 

tekst te laten spreken tot jezelf en tot elkaar. 

Vorig jaar hebben we er kennis mee ge-

maakt, in de advent pakken we dat weer op.

Elke vrijdagavond is de kerk op vanaf 18.45. 

Er is muziek en stilte. Er zijn enkele teksten 

die we samen lezen. Wie wil kan deelnemen 

aan een het gesprek waarbij we luisteren 

naar de tekst, naar elkaar en naar onszelf. 

De teksten komen uit de poëzie en uit de 

mystieke traditie. Denk aan Etty Hillesum, 

Rumi, Rainer Maria Rilke. Ik moet de keuze 

nog maken. Noem het een vesper met 

gesprek, of een gesprek met liturgie. Beide 

klopt. Het geheel duurt, afhankelijk van de 

groepsgrootte, ongeveer een half uur.

Op 25 november, 2 december, 9 december 

en 16 december in de Johanneskerk. 

Mogelijk houden 

we onze jas aan, 

de kerk zal niet 

altijd verwarmd 

zijn.

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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Hoe komen gelovigen dichter bij God, of hoe denken ze 

dichter bij God te kunnen komen en hoe kunnen ze Hem 

het beste eren? Deze vragen stonden centraal tijdens de 

ambtsdragersbijeenkomst van de PGA en PG-HAN in de 

Bergkerk. Het thema was de liturgie. 

Dominee Arjan Plaisier gaf een mooie introductie op 

het gesprek daarover. Samen met Ineke Cornet heeft hij 

onlangs het boekje Dichter bij God uitgegeven. Na hem 

gaven de dominees Willem Jan Dekker, Diederiek van 

Loo en Gerard Kansen hun visie.

Het was een goede voorzet. Want het is in ieder geval 

zinvol om na te denken over de vraag ‘Waarom gaan 

zaken in de eredienst zoals ze gaan?’ Waarom blijft de 

ene groep gelovigen vasthouden aan vooral het woord, 

terwijl de andere meent dat er veel meer vormen mogen 

en ook moeten worden gebruikt? De meningen lopen 

ook binnen Amersfoort uiteen over deze zaken. 

Plenair en later in kleinere groepen werd doorgepraat 

over wat eenieder raakt en belangrijk vindt. Niet op 

een manier om tegenstellingen op te roepen, maar om 

elkaar te leren begrijpen en waarderen. Vooral dat is de 

meerwaarde van zo’n gesprek.

Het bleef niet alleen bij praten. Het gesprek zelf was 

ook ingebed in een soort liturgie. Staande in een kring 

werden gebeden uitgesproken en er werd gezongen, ter 

ere van de God waarin we geloven.

Klaas van der Horst

Verslag Ambtsdragersvergadering 

Rectificatie - Amersfoort geeft warmte

In de vorige Drieluik stond een fout over de actie 

‘Amersfoort geeft warmte’. Deze actie ging uit van de 

Raad van Kerken Amersfoort, niet van de diaconie 

van de PGA. 

Het was de gezamenlijke inspanning van kerken in 

Amersfoort die ruim € 82.000 heeft opgebracht. 

Protestantse Gemeente Amersfoort
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Kerk-
diensten
DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen

Zondag 13 november 10.00 uur

Ds. D.Ph.C. Looijen

18.30 uur

Ds. T. Doornebal

09.00 uur

Ds. J. van Baardwijk 

Schrift en Tafel  

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

Ds. Rein van der Zwan

10.00 uur

Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur

Ds. Rita Buijs

Heilig Avondmaal

17.00 uur

Ds. Jan Wolswinkel 

Vesper

Zondag 20 november 10.00 uur

Ds. Hendrik Mosterd

18.30 uur

Ds. C. Hendriks

09.00 uur

Ds. S. de Vries 

Schrift en Tafel  

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur 

dhr. K. Hoogendoorn

10.00 uur

Dr. A.J. Plaisier

Gedachteniszondag

10.00 uur

Ds. Jan Wolswinkel 

Gedachteniszondag

Zondag 27 november 10.00 uur

dhr. H. de Leede

18.30 uur

Ds. G.C. Vreugdenhil

09.00 uur

Ds. J. van Baardwijk 

Schrift en Tafel  

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

Ds. Rein van der Zwan

10.00 uur

Dr. K.L. Bom

Heilig Avondmaal

10.00 uur

Ds. Freddy Gerkema

Zondag 4 december 10.00 uur

ds. Hendrik Mosterd

Heilig Avondmaal

18.30 uur

J. van den Berg

H.A. en dankzegging

09.00 uur

Ds. J. van Baardwijk 

Schrift en Tafel  

10.30 uur

Schrift en Gebed

10.00 uur

dhr. Frans van Velzen

10.00 uur

Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur

Ds. Kees Jan 

Rodenburg



33

Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

10.00 uur

Ds. M. van der Burg-Los

10.00 uur

Ds. Wim Verschoor

Schrift en Tafel

10.00 uur

Dhr. Harm Dane

10.00 uur

Mw. ds. I. Eckhart-

Groeneveld

09.30 uur

Dr. W.J. Dekker

Viering H.A.

18.00 uur

Dr. W.J. Dekker

10.00 uur

Ds. R. van der Zwan 

Gedachteniszondag

10.00 uur

Ds. Wim Verschoor

Laatste zondag 

kerkelijk jaar

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

Eeuwigheidszondag

09.30 uur

Dr. W.J. Dekker

18.00 uur

Ds. G.D. Kamphuis, 

Ridderkerk

10.00 uur

Ds. T. Woltinge 

17.00 uur 

Liturgiegroep 

Vesper

10.00 uur

Ds. Wim Verschoor

10.00 uur

Ds. Alke Liebich

10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

09.30 uur

Dr. W.J. Dekker

18.00 uur

Kand. C.G.S. Visser

26 november

16.00 uur 

viering in 

Amersfoortse Zwaan

10.00 uur 

ds. W. Verschoor

17.00 uur 

Liturgiegroep 

Vesper

10.00 uur

Dr. Erik Renkema

10.00 uur

Mevr. Renske van Berkel

10.00 uur

Ds. Gerard Kansen

09.30 uur

Ds. F.J.K. van Santen, 

Leusden

18.00 uur

Dr. W.J. Dekker

 “Soms word ik in de nacht wakker 

en dan heb ik heel erg  veel honger”   

CONFERENTIE 
KINDERARMOEDE 2022
ZATERDAG 12 NOVEMBER, 10.30 – 12.30 UUR

SINT FRANCISCUS XAVERIUSKERK  

’T ZAND 29, AMERSFOORT

MET O.A.

minister 
CAROLA SCHOUTEN

armoedeactivist 
VANESSA UMBOH

wethouder 
NADYA ABOYAAKOUB-AKKOUH

diaconaal opbouwwerker 
JENNIE HARMELINK

spoken word-artiest 
MICHLINE PLUKKER

pianist 
MARTIN LORIJN

Meer dan 220.000 
Nederlandse kinderen 
leven in armoede. Door 

infl atie en sterk gestegen 
energieprijzen groeit hun 
aantal. Hoe bestaat dit in 
een welvarend land als 
Nederland? Is (kinder)

armoede uit te roeien? Hoe 
herkennen we (kinder)

armoede? En hoe kunnen we 
die helpen te verzachten?

GRAAG RESERVEREN VIA 
secretariaatscc@gmail.com

GRATIS ENTREE, 
VRIJWI� IGE BIJDRAGE 
WORDT GEWAARDEERD

ORGANISATIE 
Spiritueel Cultureel Centrum 
i.s.m. Raad van Kerken 
Amersfoort en JIP Foundation

DAGVOORZI� ER

Tijs van den Brink

CARTOON JOHAN
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A l l e r l e i

Ring Amersfoort 
donderdag 10 november 
20.00 uur in de Nieuwe Kerk

Wij horen bij elkaar, kerken van alle plaatsen en tijden. 

Zo belijden we dat. Samen zijn we kerk. 

Donderdag 10 november is iedereen uitgenodigd voor een 

bijeenkomst van de Ring Amersfoort. Na de opening door 

ds. Trinette Verhoeven, de classispredikant, zal dr. Henk de 

Roest, hoogleraar praktische theologie, met ons reflecteren 

op de praktijk van ons ‘samen kerk zijn’. Hij zal zijn visie 

geven op onze dagelijkse praktijk van samen kerk zijn en ons 

toekomstperspectief. Mag het een beetje meer zijn, en hoe 

dan? Na de pauze gaan we als gemeenten (Amersfoort, Eemnes, 

Leusden, Soest, Baarn, Bunschoten, Eemdijk, Lage Vuursche), 

aan de hand van kaartjes met vragen, in tweetallen met elkaar in 

gesprek. We hopen dat de ervaring zal zijn: hoe goed is het om 

naar elkaar te vragen en elkaar op deze manier te bemoedigen! 

Want we staan er niet alleen voor; we zijn elkaar gegeven. 

U – gemeenteleden en kerkenraadsleden – bent donderdag 

10 november welkom in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 in 

Amersfoort. Vanaf 19.30 uur staat koffie en thee klaar en we 

starten om 20 uur. Rond 22 uur ronden we af.  

Dubbel-cd ‘Kerst in Amersfoort’

Onlangs is er een dubbel-cd uitgekomen met opnames vanuit 

de Nieuwe kerk. Het is een prachtige productie geworden met 

op de ene cd muziek voor Advent en op de andere cd Kerst. Het 

zijn bekende en minder bekende orgelbewerkingen gespeeld 

door Dennis van der Wijk (organist van de Nieuwe kerk) over 

grotendeels bekende 

liederen waarbij je 

een heel gevarieerd 

kleurenpalet van het orgel 

krijgt. De bijbehorende 

liederen worden prachtig 

gezongen door de 

13-jarige Carlijn Noorda. 

De dubbel-cd kost 15,- 

euro en is te bestellen 

via info@

dennisvanderwijk.nl

Liedjes voor  ’t slapen gaan

Ook in de Nieuwe Kerk 

opgenomen en tevens gezongen 

door Carlijn Noorda is de cd 

‘Liedjes voor ’t slapen gaan’. De cd 

bevat 25 avond- en slaapliedjes 

in verschillende stijlen. Met 

een bijbehorend boekje (met 

notenschrift) is het heel geschikt 

om te gebruiken als lied voor het 

slapen gaan (voor kinderen).

Ook deze cd (+ bijbehorend 

boekje) is voor 15,- euro 

te bestellen via info@

dennisvanderwijk.nl

Vervangingsleer 
in de kerk zijn 
we dit te boven?

Oscar Lohuis houdt op donderdag 

10 november een lezing over het 

onderwerp: Vervangingsleer in de 

kerk zijn we dit te boven?

Hoe lezen wij als Christenen de Bijbel? Zijn het verbond en de 

beloften van Israël overgegaan naar de kerk of zijn ze al vervuld 

in Christus? Of klinkt in de oude profetische woorden een 

gelaagdheid door en gelden deze beloften vandaag nog steeds 

voor Israël? 

Op donderdag 10 november om 20.00 uur in het 

Adventcentrum, Ringweg Kruiskamp 74.

Iedereen is van harte welkom, de koffie staat klaar en de toegang 

is vrij. Organisatie: 

commissie Kerk en Israël 

van de Adventkerk en St 

Joriskerk.

Oscar Lohuis is predikant van 

de Vrije Baptistengemeente.

Vanaf januari 2007 is Oscar 

vrijgesteld om zich helemaal

te geven aan het verkondigen 

van het evangelie als

rondreizende prediker, 

evangelist en Bijbelleraar.

17 december Hohe Messe
in de Bergkerk

Sinds enkele jaren geeft het Bach Ensemble Amsterdam (BEA), 

dat dit najaar zijn tienjarig bestaan viert, concerten in de 

Bergkerk, o.a. de Johannes- en Mattheus Passion. In oktober 

voerden zij daar Händels Israel in Egypt uit, en zaterdag 17 

december staat de Hohe Messe van J.S. Bach op het programma. 

BEA bestaat uit ca. 50 overwegend jonge zangers en 

instrumentalisten, die de muziek met grote vitaliteit en 

overtuigingskracht brengen. Zij worden daartoe geïnspireerd 

door hun dirigente Paulien Kostense, die hen door haar 

expressiviteit en beweeglijkheid als het ware boven zichzelf laat 

uitstijgen. De akoestiek van de Bergkerk leent zich bijzonder voor 

de muzikale zeggingskracht van dit ensemble.

Tijd: zaterdag 17 december, 20.00 uur

Plaats: Bergkerk

Kaartverkoop: info@bachensembleamsterdam.nl (€27,50)
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Voorzitter gezocht voor 
het Platform voor 
Levensbeschouwingen en Religies

De Raad van Kerken neemt deel aan het Amersfoorts Platform 

voor Levensbeschouwingen en Religies. Dit Platform bestaat 

uit vertegenwoordigers van verschillende religieuze en 

levensbeschouwelijke gemeenschappen. De leden vinden het 

waardevol elkaar te ontmoeten, elkaars achtergronden te leren 

kennen en begrijpen en elkaar te ondersteunen waar nodig. 

Daarnaast organiseert en stimuleert het Platform verbindende 

activiteiten in de stad. Nu Paul van der Harst zijn voorzittersrol 

na twaalf-en-half jaar neerlegt, is het Platform is op zoek naar 

een nieuwe voorzitter. Belangstelling voor een rol als aanjager 

en verbinder op het raakvlak van verschillende religies en 

levensbeschouwingen? U leest er meer over op https://platform-

amersfoort.com/vacature-voorzitter/

Zondag 13 november  
vanaf 15.00 uur  

Franciscus Xaverius Kerk                      
’t Zand 29 Amersfoort 

Toegang 7,-  graag contant 
en gepast betalen. 

secretariaatscc@gmail.com 

 

 

ZO 
13 
Nov

Concertprogramma  
‘Clement & Clément’ 

Werken voor koor a capella van Andries Clement (1943 – 2015) + Jacob Clément 
(Clemens non papa) (ca. 1510 – ca. 1555) op teksten uit het Oude Testament, o.a. 
Genesis, de Psalmen, Souterliedekens van Willem van Zuylen van Nijevelt, het 
Hooglied en de Klaagliederen, maar ook op gedichten van Kees van Kooten, Petrus 

Augustinus de Génestet, Toon Tellegen, Leo Vroman en Andries Clement. 

Over de uitvoerenden: 
Vocaal Ensemble Pur Sang is een kamerkoor uit ’s-Hertogenbosch dat werd opgericht 
in 2000 door dirigent Reinier Wakelkamp. 
Het koor zingt a capella, maar werkt ook regelmatig samen met instrumentalisten. 
De balans, zuiverheid en zeggingskracht van de muziekstukken staan bij de 
uitvoeringen voorop. 
Het repertoire van Pur Sang beslaat de periode van de Renaissance tot en met de 
eenentwintigste eeuw.  
Het koor streeft naar een originele en samenhangende  
concertprogrammering waarin zowel religieuze als profane 
muziek een plaats kunnen hebben. 
Sinds 2016 staat Pur Sang onder leiding 
van dirigent Bas Ramselaar. 

Spiritueel 
Cultureel 
Centrum

GROOT
Dat

mag zijn ons hart!

19 november Lieddag Amersfoort

Zaterdag 19 november 2022 | 13.00 tot 16.30u 

Kerkzaal Oecumenische Geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort

Een middag zingen met hart en ziel!

Liederen van Huub Oosterhuis en het Dominicus Muziekfonds

z.o.z. >

ZONDAG 6 NOVEMBER  13.30 UUR
START  NATUURSPEELPLAATS LAGEWEG 14

AANMELDING VIA MARGRIETDRENT@HOTMAIL.COM

VORMING DOOR ONTMOETING

Tijdens deze wandeling neemt IVN natuurgids  
ARIANNE BOON ons mee naar het Waterwingebied 

Liendert, een oase van rust in een stedelijke omgeving met 
veel verschillende landschapselementen.  

Hier kan je populieren horen ruisen en over smalle paadjes 
tussen oude knotbomen lopen. 

We laten ons inspireren door dit prachtige natuurpark en de 
kleuren van het herfstseizoen. In verhalen en  

gedichten geven we vorm aan onze verbondenheid met de 
natuur en de zorg voor de aarde

 

START: 13.30 uur op de Natuurspeelplaats tegenover  
Lage weg 14 3815 VG Amersfoort, OV lijn 6 uitstappen halte 

Kramsvogelstraat. of 13.10 uur samen fietsen vanaf de 
Fonteinkerk. Honden kunnen niet mee.

INSPIRATIE 
WANDELING

     

Wijziging openingstijden Kerkelijk Bureau

Vanaf 1 januari 2023 is het Kerkelijk Bureau 

ook op donderdag gesloten.

De openingstijden zijn dan als volgt:

Dinsdag- en woensdagochtend van 9.00-12.00 uur.



Nocturne
 

Heer. God. Fijnmazig web om ziel en zinnen,  

die al begonnen is mij te beminnen 

voordat ik uit de moederschoot was losgescheurd, 

het kwaad geweerd hebt van mijn ziel 

zonder U kan niets beginnen: 

het is Uw stilte die gebeurt. 

 

Handenvol wind, mij naar het hoofd gesmeten 

onder roestende bomen vielen mijn dromen 

in stekende scherven uiteen, 

Uw vleugels dekten die, mijn ziel kon ontkomen: 

Uw vonk werd een vlam, die 

mijn leegte doorscheen. 

 

En nu is er rust want de storm is geluwd 

mijn leven van franje ontdaan, 

die wakende vlam, door Uw woorden gevoed, 

heeft mijn ziel aan Uw liefde voor eeuwig gehuwd, 

een Hand raakte teder in zwijgen mij aan:  

ik heb U ontmoet. 

Joop


