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Vrede voor het nieuwe jaar
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Beste lezers, 

Het is tijd voor wat actie, want voor u ligt geen gewone Drieluik/Lopend 
Vuur maar eentje die de oud-papier-bak niet haalt. Nadat u ‘m natuurlijk 
grondig gelezen heeft (waar het over gaat leest u verderop) is het tijd om 
wat vrede te stichten.

En wat is nu vrediger dan staren door een gat in een magische kijkdoos? Niet 
veel, dat kan ik u wel vertellen. Als kind vond ik het zo knap hoe zoiets zo 
mooi kon worden. Tijd om uw eigen vredesmoment te creëren. 

Dus pak een schaar, schoenendoos en lijm* en gaat snel naar p. 36 voor de 
instructies. 

Maar eerst lezen over ‘vrede’. Gekozen omdat er juist zo vaak géén vrede is en 
we juist met kerst het hebben over de Vredevorst Jezus. Is er dan toch vrede 
mogelijk?

We maken dit nummer samen met de redactie van Lopend Vuur, uit 
Amersfoort Noord. Hoe de beide voorzitters tegen dit proces aankijken leest 
u op de pagina hiernaast.

Door het hele magazine heen leest u verhalen van kerstfiguren. U leest hoe 
Jozef, Maria, Gabriël, de herders, de wijzen, de herbergier en Anna aankijken 
tegen vrede in het licht van hun eigen situatie. 
Natuurlijk weten we dat niet echt en zijn dit interpretaties van een aantal 
van onze predikanten, maar het levert verrassende inzichten op en met een 
kwinkslag geeft het genoeg om over na te denken. 

We beginnen met een artikel van de hand van ds. Wim Bos, 
krijgsmachtpredikant en lid van de Adventkerk over vrede in een wereld vol 
oorlog. Valt er nog wat vrede te stichten of is het allemaal hopeloos? Hij ziet 
gelukkig mogelijkheden!

Kortom, voor u ligt niet zomaar een Drieluik/Lopend Vuur, maar eentje vol 
vrede om het nieuwe jaar goed mee te starten. 

In januari ontvangt u geen Drieluik, maar in februari zijn we weer bij u 
terug. Dan is inmiddels ook het proces gestart waarin we met Amersfoort 
Noord onderzoeken of en hoe we een gezamenlijk magazine vormgeven. 
We houden u op de hoogte. 

Voor nu wens ik u vrede en alle goeds voor 2023. 

Martien Hoekzema

* U kunt het knutselen natuurlijk ook uitbesteden aan uw (klein)kinderen 
of de buurtkinderen. Leest u de Drieluik digitaal? Op www.pkn-amersfoort.
nl/Drieluik vindt u ook alle plaatjes los, daarmee kunt u oneindig veel 
kijkdozen maken. Een vredesmomentje voor iedereen!
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Samen sterker
Twee zussen kunnen elkaar een tijd kwijt zijn, maar ze komen 
vroeger of later weer bij elkaar. Zo is het ook met de twee helften van 
protestants Amersfoort. 

Waarom zijn er eigenlijk twee protestantse gemeenten? Dat komt 
doordat er twee burgerlijke gemeenten waren. Hoogland is in 1974 
geannexeerd door Amersfoort, maar de hervormde gemeente in De 
Inham bleef zelfstandig. Ook nog kerkelijk geannexeerd worden, 
dat was ondenkbaar. In 1983 ging men wel samen op weg met de 
gereformeerde Hooglanders, die tot dan onder Amersfoort hoorden. 
Daarna volgde de uitbreidingen in de nieuwbouwwijken in de vorm 
van het (oecumenische) Brandpunt en de Veenkerk.  Het is jammer 
dat het overleg met Amersfoort om dat samen te doen geen succes 
was. De protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord ging 
zelfstandig verder. Helaas staat de oecumenische samenwerking met 
RK in Noord de laatste jaren onder druk.

Het rapport van de commissie-Looijen gaf Amersfoort in 2013 een 
impuls voor een mogelijke missionaire taak in Noord. Er is veel dat ons 
bindt. In beide protestantse gemeenten dalen de ledenaantallen, al 
is dat heel ongelijk verdeeld over de wijken. Daardoor zijn de zorgen 
over dalende inkomsten en het vinden van vrijwilligers ook heel 
verschillend. De predikanten kregen steeds meer informele contacten, 
bijvoorbeeld met de organisatie van Nachtlicht. De diaconieën sloten 
aan bij het stadsbrede Diaconaal Platform, waarin de meeste kerken 
verenigd zijn. En de katholieken zijn al sinds 2010 één stadsbrede 
parochie.

Sinds 2017 ontmoeten de moderamina van de twee algemene 
kerkenraden elkaar elk jaar op een ontspannen manier. De laatste 
tijd zelfs elk half jaar. Met als insteek: waar kunnen we elkaar helpen 
en waar liggen kansen om dingen samen te doen. Niet met als 
vooropgezet doel één gemeente te worden, maar te bezien waar 
elkaar kennen en samenwerken toe leidt. De moderamina kennen 
elkaar nu, maar de wijkkerkenraden en de kerkleden vaak nog niet. 
Verdere kennismaking heeft nog veel tijd nodig. 

Wat is er intussen bereikt? Noord doet mee met de 
ambtsdragersvergaderingen en de Triniteitsviering voor alle 
gemeenteleden. We werken samen in Zindex033. De diaconaal 
opbouwwerker werkt één dag extra op kosten van Noord. De 
kerkrentmeesters kijken samen naar het vraagstuk rond de dure 
energie. En dit nummer van Drieluik en Lopend Vuur is voor de 
tweede keer gecombineerd, dankzij prima samenwerking van de 
redacties. Drieluik is zelf ontstaan als fusieblad en ook elders zijn 
gemeenschappelijke kerkbladen vaak de opmaat geweest tot meer 
wederzijds begrip en tot samenwerking. De reacties zijn erg positief 
en we hopen volgend jaar met het Paasnummer een volgende stap te 
zetten. En dan zien we wel waar al deze vormen van samenwerking toe 
leiden en welke volgende stappen er volgen.

Gerard Raven is voorzitter van de algemene kerkenraad Amersfoort; Henk 
Veldhuis van de algemene kerkenraad Hoogland/Amersfoort-Noord.
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Vrede op aarde?
Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Lied 462, Liedboek 2013

Wie herkent deze vragen niet? Het wordt weer Kerst, we vieren 
de geboorte van Jezus en zingen in navolging van de engelen 
over vrede. Dan hebben we het over een gebeurtenis van zo’n 
tweeduizend jaar geleden. Wordt het niet eens tijd dan dat die 
vrede aanbreekt? De ervaring van onvrede ligt nog altijd dichter-
bij dan die van vrede. 

Zo ervoer ik het als krijgsmachtpredikant in missiegebieden. Het 
was tijdens mijn eerste uitzending in 2004 naar Bosnië. Ik herin-
ner me nog goed hoe een deel van de bevolking van de plaats 
waar wij gelegerd waren zich voorbereidde op het Kerstfeest. ’s 
Morgens vroeg om vijf uur was er een gebedsbijeenkomst in de 
plaatselijke kerk. De kerk was tot de laatste plaats bezet. Wat een 
overgave, wat een toewijding!
Kort daarna werd ik weer teleur-
gesteld, toen ik hoorde dat elders 
in Bosnië de bouw van een nieuwe 
kerk ingezet werd om de moslims 
de loef af te steken. Overigens 
gebeurde dit ook andersom 
en werden er met behulp van 
buitenlandse fondsen grote moskeeën gebouwd. De strijd ging 
op ideologisch en religieus vlak gewoon door. Vrede laat zich niet 
afdwingen. 

Hoe kwetsbaar vrede is, zag ik ook in Afghanistan. Door het felle 
verzet van ongeregelde guerrillastrijders leek de vrede verder 
weg dan ooit. Zeker toen er aan onze kant twee dodelijke slacht-
offers vielen en een aantal gewonden, werd er van de Neder-
landse militairen veel zelfbeheersing gevraagd zich niet te laten 
leiden door gevoelens van wraak en vergelding. 

De prijs van oorlog
Oorlogen, ze brengen over het algemeen weinig goeds teweeg. 
Al moeten ze soms worden gestreden. De prijs is ongekend 
hoog. Onlangs was ik nog met veteranen in Bosnië. Zij waren tij-
dens de oorlogsjaren ’92-’95 uitgezonden naar dat land. En door 
wat zij zagen en meemaakten getraumatiseerd. Ik was er weer 
erg van onder de indruk. Het meest nog van de gevolgen van de 
oorlog voor deze veteranen. Er was veel troost nodig, want het 
verdriet en de pijn waren groot. 

Een oorlog trekt zijn kringen wijd, denk ik dan. Niet alleen de 
plaatselijke bevolking lijdt eronder.
Maar ook deze toch heel gewone jongens, die als vredessoldaat 
werden uitgezonden. Niet alleen zij, maar ook hun familie, hun 

vrienden. 
Als ik daarnaar kijk en daar-
aan denk, dan denk ik wel eens: 
waarom zijn wij mensen toch zo 
dwaas, steeds weer een oorlog te 
beginnen? Als ik me bedenk wat 
het allemaal kost. 

Dan bedoel ik dit niet in materiële zin, maar denk ik aan het 
verdriet, de pijn, de psychische schade, de morele verwondin-
gen, etc. Wie stelt dan uiteindelijk de vraag: is het dit allemaal 
wel waard? Een actuele vraag nu er opnieuw op het Europese 
continent een oorlog woedt. Hoe groot zal de morele en psychi-
sche schade van deze oorlog weer zijn? En is dit ooit nog goed te 
maken? Wanneer komen wij als mensheid bij zinnen? Wie stopt 
dit onnodige bloedvergieten en beschadigen van jonge en ook 
oudere levens? Wanneer zullen we als mensheid echt in vrede 
samen kunnen leven?

door: Ds.  Wim Bos

De ervaring van onvrede ligt nog 
altijd dichterbij dan die van vrede
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De engelenzang
‘Alle eer aan God in de hemel.
En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’
– Lucas 2:14

In schril contrast met die pijn en dat lijden staan de woorden 
‘vrede op aarde’, door engelen gezongen. Mooie, troostrijke 
woorden, maar wat hebben we er uiteindelijk aan? Wat brengt 
het teweeg? 
Er is – zeker in de afgelopen bloedige eeuw – heel wat gewor-
steld om de betekenis van die woorden te verstaan en voor het 
voetlicht te brengen. Uit verlegenheid en onmacht verleggen 
sommigen de vrede naar de toekomst. Volgens hen zou het gaan 
om een belofte, om iets dat nog komen moet. Anderen zoeken 
de betekenis in het innerlijk van 
een mens. Dan zou het gaan om 
de vrede van de ziel, de rust van 
de enkeling. Op zich heel waar-
devol en ook heel waar, maar wat 
betekent dat bijvoorbeeld voor de stroom van vluchtelingen van 
vandaag? Ergens bevredigt ook die ‘oplossing’ niet echt. Het lijkt 
in elk geval niet genoeg. 

Sjaloom
‘Genoeg hebben, genoeg zijn’ is de eerste betekenis van ‘shalom’, 
het Hebreeuwse woord voor vrede. Vervolgens betekent het ook 
‘te-vrede-n zijn, vriendelijk zijn, vredig zijn’. Dat zijn voorwaar-
den voor welzijn, voorspoed, geluk en de ervaring een compleet 
en volledig mens te zijn. Ze typeren een goede relatie met jezelf 
en met anderen. Maar om dat te bereiken, moeten we het in de 
eerste plaats over ‘recht’ hebben, leer ik van Micha (6: 8). Zonder 

recht immers geen vrede. Over de koppeling van vrede en recht 
lezen we ook in Psalm 85. In mijn contacten met mensen onder-
ken ik dat als het diepste verlangen van ieder mens. Iedereen 
wil dat hem/haar recht gedaan wordt. En dat hij/zij terecht 
komt, zijn of haar bestemming vindt. Op dat terrein is er nog een 
wereld te winnen. 

Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer gaf over Psalm 85 een indrukwekkende 
overweging in 1934 tijdens een oecumenische conferentie op het 
Deense eiland Fanø. Hij vatte de woorden ‘De Heer spreekt woor-
den van vrede’ op als een gebod van Godswege. 
Zo zouden we ook de woorden van de engelenzang kunnen 

horen: de vrede die ons wordt 
aangezegd, wordt ons ook opge-
dragen.
Ligt die vrede dan in onze macht? 
Ja, waar het onze inzet betreft 

met heel ons wezen: hart, ziel, verstand en met alle kracht. En 
nee, wanneer wij denken dat die volledig in onze macht zou 
kunnen liggen. Want de combinatie van mensen en macht blijft 
gevaarlijk. Dan wordt een mens snel overvraagd en blijft er niets 
anders over dan te roepen: Kyrie eleison.
Bonhoeffer had het niet alleen over een opdracht. Het zwaarst 
woog bij hem het ‘van Godswege’, oftewel het ‘in Christus’. Daar-
mee krijgen de woorden van vrede in deze psalm een genadige 
lading en is er sprake van een ‘messiaanse vrede’. In dat licht 
gezien, voert de engelenzang uit Lukas 2 ons naar een hoog-
gespannen verwachting. Die ons verlangen voedt en inspireert 
ons blijvend in te zetten als een ‘instrument van vrede’ (naar een 
gebed van Franciscus).

Vrede laat zich niet afdwingen

Foto: privé bezit ds. Wim Bos
Op uitzending in Afghanistan, voorjaar 2022.
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Maria
Hij had het niet hoeven doen. Ik bedoel... ik had 
ook gewoon weg kunnen blijven. Maar dat 
deed hij niet. Hij kwam terug, bij mij. Toen 
hij gehoord had van godweetwie dat ik 
zwanger was, kwam hij terug. En ik weet 
nog steeds niet goed wat ik met hem 
aan moet. Ik ben hem dankbaar, ja zeker, 
intens dankbaar. Toen ik erachter kwam, 
vraag me niet hoe, dat ik zwanger was, 
zag ik mijn hele leven als zandkorrels 
weggeblazen worden. Pats, boem, weg. 
Exit Maria. Maar daar was hij. Hij stond 
voor me en zei: “Dit gaan we samendoen. 
Ik ben er voor jou.” Dat was wel zo 
overweldigend lief, ik wist gewoon niet 
wat te zeggen.  
En nu... nu lopen we hier op deze weg 
richting Bethlehem. Ik zie zijn brede 
schouders voor me lopen. Ik zit op 
de ezel, want ik trek het anders echt niet meer. Jozef stapt 
standvastig door. En zo is hij echt. Zo heb ik hem de afgelopen 

maanden leren kennen: standvastig, trouw en 
zorgzaam en lief. Heel anders dan de mannen die 

ik ken van mijn jeugd. En misschien is dat het 
ook wel. Ik ben niet gewend om om te gaan 

met zoveel goedheid. Het gaat me wel steeds 
beter af moet ik zeggen. Er groeit letterlijk 
en figuurlijk goedheid in mij, zo kan ik het 
wel zeggen. En als de tijd vol is, zal ik het 

kunnen: de goedheid omarmen en me eraan 
toevertrouwen. Dat weet ik zeker. Jozef heeft 
me laten zien hoe het is wanneer je goed 
bent voor een ander. Ik leer het elke dag. 
Aks dadelijk dat kleintje er is, dan heb ik 

zo’n voorgevoel dat hij dat ook zal doen: 
goedheid leren aan anderen. Ik zal hem 
daarin helpen, echt. Ik weet nu dat ik dat 
kan. Maar eerst deze reis nog... ik zie de 
lichtjes in de verte van Bethlehem... we 
zijn er bijna, we zijn er bijna... 

Ds. Rolinka Klein Kranenburg

Jozef
Het is vroeg in de ochtend, ergens tussen nacht 
en dag, Ik schrik wakker. Ik weet even niet 
waar ik ben. Het was ook zo’n onrustige 
nacht. Maria slaapt nog en naast haar 
hun pasgeboren kindje. Wat een nacht! 
Het ging allemaal zo snel. Ze zijn 
notabene in een stal terechtgekomen. 
En dan dat gedoe met die herders en 
hun verhalen, gelukkig is het nu wat 
rustiger. Ik kijk naar het slapende kind. Op 
wie lijkt hij eigenlijk? Hij heeft de oren 
van z’n moeder, maar die kin, van wie 
zou ie dat eigenwijze kinnetje hebben? 
Wat een mooi kind, het is als een Gods 

geschenk. Wat zal er van dat kind worden? Het is 
nog zo klein, zo kwetsbaar. Ik zal hem in ieder 

geval voorlezen uit de Torah. Ik zal hem alle 
verhalen voorlezen die ik ken. Misschien 

heeft hij daar wat aan, voor als hij later zelf 
verhalen gaat vertellen. Ik zal goed voor 
je zorgen. Vannacht droomde ik je naam: 
‘Jesjoea!’ 

Ik kan me eigenlijk niet eens meer 
voorstellen dat je er ooit niet was. Dank u 
wel, God! Stil! Hij wordt wakker.

Ds. Jan van Baardwijk



Een schitterend licht
 
Rembrandt van Rijn: De heilige familie met de engelen, 1645, de 
Hermitage, St. Petersburg.

Van linksboven zweeft een groep engeltjes dit sobere 
interieur binnen, alsof het vanzelf spreekt. Maria merkt de 
engeltjes boven haar hoofd niet op, maar het effect van 
het licht ontgaat haar niet. Terwijl ze de Bijbel letterlijk 
tegen een donkere achtergrond zit te lezen, valt er nieuw 
licht op een oude profetie. ‘Het volk dat in duisternis 
ronddoolt, ziet een schitterend licht.’ Een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op 
zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare 
raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst’ 
(Jesaja 9:1-6). Maria buigt zich over naar haar kind en tilt 
het van de huif afhangende kleed op, om hem zonder 
bedekking te zien en om hem aan ons te tonen. Haar 
gebaar duidt op onthulling. 

Ds. Jan van Baardwijk
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Over boeken die je doen denken

Ziel zoekt vrede
Met Sint-Maarten was het hier druk in de straat aan de deur, 
kinderen met lampionnen. Niemand kende het verhaal wat 
erbij hoorde. Het is een boeiend fenomeen wat u bekend zal 
voor komen. Rond kerst is het ook zo; iets met sfeer.

Het boek dat Pauline Weseman schreef en uitgangspunt werd 
voor de PKN in de Protestantse Lezing heeft als ondertitel: hoe 
verder als je geloof het niet meer doet…
Zij beschrijft hoe met de dood van haar man het haar 
bijgebrachte geloof in duigen viel, als zou er een goddelijk 
plan zijn dat dit drama wilde.. En hoe de zoektocht toen 
begon; waar en hoe vindt de ziel dan zin? Het boek bevat 
een scala aan initiatieven en interviews, die de creativiteit 
beschrijven waarmee mensen vanuit allerlei, meestal 
confessionele achtergronden, niet de lier aan de wilgen hangen 
en met de kerk ophouden, maar met fantasie en verlangen 
nieuwe initiatieven ontwikkelen die de ziel verzorgen, de zin 
voeden en vrede geven in averij: performance, pelgrimage, 
dromen, vertelkunst, black friarday, dans, rituelenfabriek, 
waterspiritualiteit, meditatie, leefgemeenschap etc. Ze maken 
benieuwd, een mooie proeverij. Soms zijn het initiatieven die 
op zichzelf staan, soms zijn ze gekoppeld aan kerken die nieuwe 
vormen beproeven.
De duiding volgt aan het eind van het boek. In deze nieuw 
vormen van zinzoeken is het verlangen naar onderbreking en 
beweeglijkheid centraal. Dit staat tegenover het overdragen 
van traditie en een vaste vorm. En het gaat over het loslaten van 
oude beelden. Een vorm van religiositeit die gericht is op vragen 
en authenticiteit.

Wat mij intrigeert is het volgende. In mijn opvoeding werd je 
langdurig ingewijd in de taal van de bijbel. Daarmee leerde 
je een tweede taal, die van geloof, waarmee je het leven en de 
diepe vragen steeds op een hernieuwde manier, kon duiden 
en nog. Bij het loslaten daarvan, inclusief de bijbehorende 
onderhouding door liturgie en gebed, kan spiritualiteit ook 
zoiets worden als met die kinderen aan mijn deur bij Sint-
Maarten, enthousiast maar geen idee waar de klepel hangt…

Ik vind die initiatieven verrijkend. Ik doe er aan mee, maar vindt 
ze ook kwetsbaar omdat ze leven van bewegelijkheid en dus 
weer een keer uitgewerkt raken. Ik hoop dat er plekken blijven 
waar je ook door bijbelverhalen 
je eigen leven in vrijheid zinvol 
leert verstaan en liturgie viert. 
Misschien is dat over een tijd 
wel een pioniersplek in plaats 
van mainstream. Maar vast ook 
een kruikje van Sarfat, dat niet 
opraakt.

Ziel zoekt zin
Pauline Weseman
Zilt 2022
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Ezel
In de ‘echte Bijbel’ vind je me niet bij 
Kerst. Lucas en Matteüs vertellen 
over de geboorte van Jezus. Over mij 
hebben ze het niet. Je vindt me wel 
in kinderbijbels, kerstverhalen, 
kerststallen en kerstliederen. 
Ook sta ik op schilderijen van de 
geboorte. Ik kom uit het boek 
van de profeet Jesaja. En ik kom 
er goed vanaf. Hij schrijft: ‘Een 
os herkent zijn meester, een ezel 
weet wie zijn voederbak vult.’ Dat 
zegt hij bij een verwijt aan het volk 
van God. Dat volk mist te veel kennis 
over Gods vrede. Zo ben ik met de os 
in de kerststal gezet. Als je ons ziet, 
weet je dat je dicht bij de vrede van 
God bent. Ik kreeg nog een plek in veel 
vertellingen. Jozef en Maria moesten van 
Nazaret naar Betlehem. Dat is een eind 
lopen. Veel te ver toch voor Maria! Toen 

is bedacht dat ik erbij was en zij op mij mocht zitten. Ik heb haar 
gedragen en natuurlijk ook haar kind Jezus. Verder word ik vaak 

als een dom dier gezien.
Ik weet niet waarom, maar het is niet leuk. Weet je, ik kom 

vaker in de Bijbel voor. Er moet goed voor mij gezorgd 
worden staat er. En belangrijke koningen reden op 

mij als ze gekroond werden.
Lucas en Matteüs kennen mij heus wel. 

Ze vertellen over Palmpasen. Jezus gaat 
Jeruzalem binnen. Je weet wel hoe: op 

mij! Ik wil niet opscheppen. Ik ben 
maar gewoon een lastdier. Maar 

als je mij weer eens ziet, sta dan 
even stil. Dan kijken we elkaar 
aan. 
En dan weten we allebei dat de 

vrede van Kerst gewoon begint 
waar ik ben, waar jij bent.

Ds. Rein van der Zwan

 

 

 

Herbergier
Ik doe gewoon mijn werk. Vloer 
vegen. Bedden verschonen. 
Zorgen dat mijn gasten goed 
te eten hebben. Met politiek 
laat ik me niet in. Natuurlijk 
logeren hier ook Romeinse 
soldaten. Als ze maar betalen. De 
Romeinen zeggen dat ze hier zijn 
om vrede te brengen. Lariekoek. Ze 
hebben ons land gewoon bezet. De 
mensen zijn bang. Ze betalen zich 
blauw. Die zogenaamde vrede draait 
alleen maar om de poen. Neem nou 
de nieuwste belastingmaatregel. 
Overal mensen onderweg. 
Gedwongen. Hoe zo vrede?
Die avond laat werd er gebonsd. 
Ik deed open. Twee paar 
doodvermoeide ogen staarden 
me aan. De vrouw stond op punt 

van bevallen. ‘Vol’ zei ik met een 
machteloos gebaar. Wat moest 

ik? Mijn eigen bed afstaan? 
Ik heb ze het schuurtje 
aangeboden, achter mijn 

hotel. Ik ben meegelopen om 
ze de weg te wijzen. Er wordt 

altijd zo hoogdravend gedaan over 
vluchtelingen helpen. Je doet wat je 

kunt, toch? Later las ik een verhaal 
over die nacht. Er was geen plek was 
in het hotel, stond er. Maar dat ik die 
nacht warm water en lakens kwam 
brengen toen het kind geboren was, 
werd niet vermeld. Geeft niet. Ik deed 
gewoon wat ik moest doen. Een beetje 
menslievendheid. Daar win je geen 
oorlog mee. Maar wel harten.

Ds. Martin Snaterse
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De netwerkdiaken
Wat heb je nodig om een goede diaken te zijn? Steven van 
Dolder en Michiel Liefting, diakenen van de Adventkerk, 
leggen het mij uit.

Je hebt er bepaalde ‘voelhorens’ voor nodig. In de vorm van 
mensen om je heen die je regelmatig spreekt en je vertellen 
wat er leeft in een kerkelijke gemeente. En je duidelijk 
maken dat hier of daar iemand hulp kan gebruiken. Soms 
vrij expliciet, een andere keer klinkt het tussen de regels 
door. Je voelt de drang om daar iets aan te willen doen. Dat 
laatste vergt tact, want je wilt de hulp wel op een respectvolle 
wijze bieden. Daarnaast is het handig om wat te kunnen 
improviseren, want vaak zijn de middelen beperkt. Ook een 
beetje geluk kan helpen, dat je net hoort dat iemand iets in 
de aanbieding heeft. De contacten met het kerkelijk bureau 
en de diaconale opbouwwerker vinden de diakenen ook 
belangrijk. Sommige hulpvragers zijn daar bekend en met 
hun informatie kunnen de diakenen de hulp beter passend 
maken of in een enkel geval ook niet aanbieden. Er zitten ook 
weleens ‘pappenheimers’ tussen. Om het samen te vatten: een 
diaken heeft een breed netwerk nodig, een groot sociaal hart 
en een praktische instelling.

Om deze eigenschappen effectiever te kunnen inzetten 
gebruikt de Adventkerk een communicatiemiddel met de 
pakkende naam: Advent Talent. Aanvankelijk per e-mail, 
maar inmiddels via de eigen app van de Adventkerk worden - 
meestal praktische - hulpvragen uitgezet. “Mensen in de kerk 
kunnen zo ook hun diaconale hart laten spreken.”

Jongeren betrekken de diakenen eveneens bij hun werk. Elk 
jaar is er voor deze groep een “diaconale avond”. Ze gaan dan 
bijvoorbeeld op stap met een straatpastor.

De diakenen hebben goede ervaringen met de stichting 
Clothing4u (vrij vertaald: Kleding voor jou). Deze stichting 
- in 2020 opgericht door Esther Veenstra - werkt samen met 
bedrijven die kleding aanleveren. Hulpverleningsinstanties, 
waaronder ook kerken, kunnen hier voor heel redelijke prijzen 
een kledingpakket kopen en aanbieden aan een hulpvrager.

Om te kunnen anticiperen op de huidige situatie van 
stijgende prijzen en een onzekere financiële toekomst hebben 
de diakenen in de Adventkerk extra maatregelen genomen. 
Een voorbeeld daarvan is een flyer die ze hebben gemaakt, 
met tips en adressen om problemen voor te kunnen zijn.

Het aantal hulpvragen dat de diakenen per jaar ontvangen 
schommelt rond de tien. Is dit veel of weinig? In het 
jaarverslag over 2021 van de diaconie vind ik een antwoord: 
“´Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een 
van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben 
jullie voor Mij gedaan´ – Mattheüs 25:40”.

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

Later werd ze heilig.
Eerst was ze grootmoeder.

‘Gezegende onder de vrouwen’
zei de engel. ‘Wat moet dat allemaal’
dacht mijn dochter.
Ik ken haar zo goed, van toen
haar lichaam nog mijn lichaam was
en ik het bidden voelde bruisen
in ons beider bloed. 

De aankondiging verstomde haar.
Toen ze het kon zeggen
-ja, ik wil-
toen zei ze het.

We wachtten af.
We deden niet aan tijd.
Pas toen die was aangebroken
werd een kind geboren.
Jezus, geliefde zoon van God.
Mijn dochters eersteling.
Ik was grootmoeder
voor ik heilig werd verklaard. 

Wijnt van Asselt
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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

Kerstmis haalt voor veel mensen het 
gevoel van warmte en geborgenheid uit 
hun jeugd naar boven - als je het geluk 
had tenminste dat je opgroeide in een 
warm en geborgen huis. Bij mij horen 
bij de jeugdherinneringen van kerst het 
kerstverhaal zoals Kees de Kort (1934-
2022) het tekende. Omdat hij dit jaar 
overleed hierbij een hommage aan zijn 
verbeelding van het kerstverhaal. Wat 
ik er zo mooi aan vind gaat de nostalgie 
verre te boven. Het zijn heldere, kleur-
rijke afbeeldingen vol emotie. De Kort 
schildert geen plaatjes bij het verhaal, 
hij schildert het verhaal. Daarom is 
het ook tijdloos, of liever: eigentijds. 
En nooit zoetig. Want het verhaal van 
Jezus was en is niet zoet. En het was 
en is geschreven voor jou en mij, in 
jouw en mijn tijd. Ik hoor een echo van 
Luthers kerstpreek, 500 jaar eerder. 
Luther preekt tegen zijn kerkgangers: 
“Lieve mensen, als je zegt: het is niet 
voor mij, dat de Heiland geboren is, 
dan zeg ik: voor wie dan wel? Is hij voor 
ganzen, eenden en koeien gekomen? 
Kijk toch wie Hij is! Als Hij een andere 
creatuur had willen helpen, dan was Hij 
dat geworden, maar Hij is de zoon van 
een vrouw, Hij is mens geworden. Wie 
ben jij, wie ben ik? Zijn wij dan geen 
mensen? Wie anders zouden dit kind 
dan moeten aanvaarden?” 

Het werk van Kees de Kort zou je 
daarom eigentijdse ikonen kunnen noe-
men. Want ook voor traditionele ikonen 
geldt dat deze niet bedoeld zijn als 
illustraties. Een ikoon is geen afbeelding 
van een heilige, maar is het heilige. Zo 
kom je door de tekeningen heel dichtbij 
het kerstverhaal en bij je eigen leven. 
Bij de engelen en de herders, bij Maria 
en Jozef, bij het kind in een voerbak, het 
kind dat heet: God is met ons: ‘Emma-
nuel’. Emmanuel is mijn wens voor ieder 
van jullie! 

Gezegende kerst en een goed begin van 
het nieuwe jaar!

Diederiek van Loo

Het originele werk van Kees de 
Kort is tot mei 2023 te zien in 
het Stadhuismuseum Zierik-
zee. Niet naast de deur vanuit 
Amersfoort, maar wie weet… 
Deze foto’s zijn genomen uit 
mijn eigen deeltje van de Kijk-
bijbel van Kees de Kort: “Jezus is 
geboren” (1966, 7e druk: 1976). 
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Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966
stadsdomineeAmersfoort@gmail.com
Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67
ten name van Stadsdominee PGA
Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk
buitendijk.corrie@gmail.com, 033 465 0118

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

Kerstvieringen:
Kerstnacht 24 december, 
21.30-22.30 uur: Noël. 
Deze viering is voor degenen die 
verlangen naar een werkelijk stille en 
heilige nacht, waarin het geheim van 
Kerst gevierd wordt, het geheim van het 
geloof in kleine kring.
Liesbeth Verweij, alt, Sanne Lulofs, cello 
en Adriaan Plantinga brengen muziek 
van Franse bodem: zowel traditionele 
Noëls als prachtige Franse pianomuziek 
van Ravel en Debussy. Natuurlijk is de 
kerk sfeervol versierd en is iedereen wel-
kom voor een glas wijn/sap na afloop. 
Voorganger is Diederiek van Loo.

Kerstmorgen 25 december, 
10.30-12 uur: Hoogfeest van Kerstmis. 
We lezen het Kerstevangelie uit Johan-
nes, over het licht dat in de wereld komt. 
Zonder licht gaat het niet. En zonder 
muziek willen we niet: Cees-Willem van 
Vliet (orgel/ klavecimbel), Paula Bär-
Giese (sopraan), Rijkje Plantinga (hobo) 
en Josefien van der Brug (cello) maken 
het extra feestelijk. We zingen samen 
en iedereen is welkom aan de tafel waar 
Christus met ons brood deelt en de wijn 
zegent. Na afloop van de viering is er 
koffie en zelfgebakken kerstbrood.
Voorganger Diederiek van Loo.

Op zaterdag 7 januari 2023, 16-17 uur, 
beginnen we het nieuwe jaar in de 

Zwaan met een hoopvol verhaal. Kees 
Bregman (predikant in Soest en docent 
pastoraat) legt het Bijbelse ideaal van 
een rechtvaardigheid naast het thema 
van de bestseller van zijn zoon Rutger 
Bregman: ‘De meeste mensen deu-
gen’. De scherpe blik van beide heren 
Bregman staat garant voor interessante 
observaties, gedachten en conclusies. 
Vanuit een christelijke invalshoek en 
vanuit een seculier gezichtspunt klinkt 
dezelfde roep om een samenleving die 
niet gebaseerd is op wantrouwen en 
controle, maar die uitgaat van vertrou-
wen en van het goede in mensen. Mooi 
om hierover met elkaar te spreken, in 
de setting van de Amersfoortse Zwaan, 
waar de kerkelijke en seculiere wereld 
elkaar graag ontmoeten. En daarna hef-
fen we het glas op het nieuwe jaar.

Zaterdag 14 januari 16-17 uur:
‘Stalenkaart geloven’
Het is de wereldwijde “Gebedsweek 
voor de eenheid van Christenen”. Maar 
we willen ook stil staan bij de vraag uit 
welke delen bestaat die eenheid waar 
we om bidden eigenlijk? Drie mensen 
vanuit verschillende achtergrond vertel-
len elk in tien minuten iets over hun 
kerk: waar ze blij van worden en wat ze 
liever anders zouden zien. Het worden 
verhalen over geleefd geloof. Over die 
momenten dat je zegt: “Eigenlijk ben 
ik heel erg gereformeerd!” Of: door en 

door katholiek. Wat bedoel je dan? 
Een tweede ronde van de "Stalenkaart 
geloven" is op zaterdag 11 februari. 

Zondag 15 januari is iedereen om 10 uur 
welkom in de Oud-Katholieke Kerk Sint-
Georgius op het Zand voor een viering 
in het kader van de Gebedsweek voor 
de Eenheid. Voorgangers zijn pastoor 
Rudolf Scheltinga en dominee
Diederiek van Loo

Zaterdag 21 januari 16-17 uur: 
Muziek na de Markt met een
 programma van Spaanse muziek. 
Ook hier is ‘eenheid’ het thema. In het 
zuiden van Spanje leefden Christenen, 
Joden en Moslims samen in de tijd van 
Columbus en namen elementen uit 
elkaars muzikale traditie over. Nelleke 
Nieuwboer – zang en Dingeman Cou-
mou – gitaar en luit.

Zaterdag 28 januari 16-17 uur: 
Viering rondom Maria Magdalena. In 
de kerk is dit weekend een tentoonstel-
ling van een kunstenaarscollectief dat 
zich intensief heeft beziggehouden 
met Maria Magdalena. We sluiten 
daar bij aan. Wie zelfstandig muziek 
kan instuderen is welkom om mee te 
zingen met het Zwaankoor olv Cees-
Willem van Vliet. Geef je op via amers-
foortsezwaan@gmail.com dan krijg je 
de muziek over de mail. 
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Bij de diensten
De diensten in de maanden december en 
januari staan het teken van Advent en Kerst. 
In december strekken we ons met verwach-
ting uit naar het komen van de Heer. Vanaf 
kerst verheugen we ons over zijn komen in 
onze wereld.

Op kerstmorgen 25 december vieren we 
de geboorte van Christus in een feestelijke 
dienst. Er zal gezongen worden door jong 
en ouder dan jong. We lezen uit het eerste 
hoofdstuk van het evangelie van Johannes 
over het Woord dat mens geworden is. God 
die onder ons komt wonen.

Op 31  december sluiten we samen het 

kalenderjaar af. We beseffen dat we leven 
voor het aangezicht van de Heer en dat onze 
tijden in zijn hand liggen. We lezen in deze 
dienst Psalm 121 over onderweg zijn in goed 
gezelschap.

We zijn gewend het nieuwe jaar samen te 
beginnen met een morgengebed. Dit jaar 
valt 1 januari op zondag hopen we met 
elkaar een korte dienst te beleven. Na deze 
dienst wensen we elkaar in het Adventcen-
trum alle goeds voor het nieuwe jaar.

Op zondag 22 januari vieren we in de 
morgen- en avonddienst het Heilig Avond-
maal. In de morgendienst lezen we volgens 

het leesrooster Mattheus 4:12-22. Vissers 
worden geroepen om op een nieuwe manier 
visser te zijn.

Op zondagmorgen 29 januari lezen we 
Mattheus 5:1-12: de zaligsprekingen. Woor-
den die hoe vaak je zo ook hoort verwonde-
ring blijven wekken omdat ze zo anders zijn 
dan wij gewoon zijn te denken.

In diensten die ik hieronder niet noem ver-
welkomen we gastpredikanten. Hun namen 
kunt u vinden in het rooster van de diensten 
achterin Drieluik en op de website.

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 Adventkerk is 13 december 
60 jaar in gebruik!
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Dat is dan toch een bijzonder moment, 
wat we niet zomaar voorbij willen laten 
gaan. Met 60 jaar op de teller, begint ze 
langzaam volwassen te worden..

Tijd om stil te staan bij de ontstaansge-
schiedenis Daarbij is vrij geput uit een 
lezing van ds. B.J. Wiegeraad, die predikant 
is geweest in de Advent van 1973 tot 1981 en 
op 19 oktober 2021 is overleden.

Ontstaan
Voor 1945 was Amersfoort uitgegroeid naar 
het westen en het zuiden, terwijl aan de 
noordkant geen bebouwing te vinden was. 
Dit hing samen met verschillende factoren. 
Voordat de aanleg van de Afsluitdijk in 
het noorden van de Zuiderzee plaatsvond, 
kreeg men in het noorden van de stad 's 
winters vaak te maken met overstromin-
gen. Daarom was er geen huizenbouw, al-
leen enkele boerderijen. Bovendien kwam 
door de situatie van het spoorwegnet en 
de plaats van militaire kazernes de nadruk 
meer op stadsuitbreiding naar het westen 
en naar het zuiden. Het oude centrum van 
de stad verpauperde meer en meer. Na 
1945, toen de oorlog voorbij was, ontstond 
er in Amersfoort behoefte aan woningen 
voor ca. 50.000 nieuwe inwoners. Interes-
sant want ook vandaag werkt Amersfoort 
hard aan extra uitbreiding nu Nederland 
zoveel meer woningen nodig heeft! 
In die tijd ging men het land achter de 
Hogeweg (tot dan drassig weiland met 
koeien) gebruiken  voor twee nieuwe 
wijken: Kruiskamp en Randenbroek, 
met in hun kielzog Liendert. Het gaf een 
verandering voor de oude stad. Deze werd 
vanaf dit moment als een hart, met de wij-
ken als bloembladen eromheen. Kerkelijk 
ontstonden er ook veranderingen. Zo werd 
de Adventwijk  - vanaf maart 1956 - een 
afsplitsing van het grondgebied van de 
Joriskerk. De wijk bestaat dus al wat langer 
dan het gebouw zelf.

In de eerste vergadering van de kerkenraad 

in maart 1956 werd een bouwcommissie 
samengesteld onder leiding van ds. Van 
Dop en ir. T. van Hoogevest als architect. 
De opdracht was helder: een kerkgebouw 
met ruimte voor 500 tot 600 personen en 
bijzalen voor activiteiten in de wijk. De bur-
gerlijke gemeente wilde van zijn kant een 
monumentaal gebouw als entree van de 
wijken en daarom ook geen uitstulpingen 
in de vorm van bijgebouwen of rijwielstal-
ling. Omdat er toch behoefte was aan extra 
ruimten voor andere activiteiten in kader 
van gemeente-opbouw werd het een hoog 
bouwwerk maar met extra ruimten in een 
aan te brengen benedenverdieping.
Het verschil tussen kerkgebouw en wijk-
centrum is nog steeds te zien. Het komt 
tot uiting in de verschillend gekleurde 
baksteen en in de afzonderlijke ingangen.

Op 13 december1962 werd het gebouw 
in gebruik genomen. Die datum zo vlak 
voor kerst was natuurlijk bepalend voor de 
naamgeving, maar gaf ook woorden aan 
dankbaarheid aan de Heer van de kerk die 
komt... Advent!

Er is veel veranderd in de loop der jaren. 
Er is bijvoorbeeld een aparte inrit voor rol-
stoelers gekomen. In de jaren 2011 en later 
is de Advent verder fors verbouwd. Dat 
was ook hard nodig om de Advent klaar te 
maken voor de toekomst.

Daarvoor toch even te rade gegaan bij ds. 
Dick Looijen, Hermen Breunissen en Dirk 
Bolderman. Wat waren de belangrijkste 
verbeteringen volgens jullie?

‘De gedachte achter de herinrichting van het 
Adventcentrum was dat het beter bruikbaar 
was voor de gemeente zelf en toegankelijk was 
als centrum voor de buurt. 

De belangrijkste verbeteringen waren wat 
ons betreft de nieuwe inrichting van het 
Advent-centrum - dat een ware metamorfose 
onderging, met extra toiletten, een keuken met 

buffet, andere zaalruimten, nieuwe ingang, een 
trap en een lift naar boven. En de renovatie van 
de kerkzaal, met een nieuwe vloerbedekking en 
prachtige glazen lampen (speciaal vervaardigd 
in Zwitserland). 

Eén van de ambities was dus om meer als 
centrum voor de buurt te gaan fungeren. 
Hoe pakte dat uit Hermen? 

‘Wat ik zelf als erg bijzonder heb ervaren is 
dat we precies in die tijd via de burgerlijke 
gemeente in contact kwamen met de Drietand 
(buurthuis op de huidige plek van de Aldi). Zij 
moesten sluiten en daarmee kwam een aantal 
verenigingen op straat te staan. Op dat mo-
ment zijn we met hen in gesprek gegaan en zijn 
langjarige afspraken gemaakt over verhuur in 
het Adventcentrum. Deze ontwikkeling kwam 
precies op het goede moment. En we hebben de 
nodige inventaris overgenomen: alle koelingen, 
maar bijvoorbeeld ook alle tafels in het Ad-
ventcentrum komen daarvandaan. Daarmee 
kwam er meteen ook een nieuwe uitdaging bij: 
vrijwilligers organiseren voor de verhuur. Daar 
hebben velen heel erg veel energie in gestopt’.

De Adventkerk is na deze rigoureuze ver-
bouwing in het voorjaar van 2013 opnieuw 
in gebruik genomen. 

Natuurlijk zijn er ook nog wensen. Betere 
zichtbaarheid voor voorbijgangers hoort 
daarbij en ook de wens voor een podium 
komt regelmatig terug, maar blijkt lastig 
in te passen. De Advent is gelukkig een 
gemeente in beweging, dus grote kans dat 
daar nog weer stappen in gezet worden als 
de tijd rijp is.

In de volgende Drieluik bespreken we de 
symboliek van een aantal elementen in 
het gebouw. Wist u bijvoorbeeld dat er 
gespeeld wordt met de getallen 2,3 en 7? Of 
dat de glas-in-lood ramen een bijzondere 
betekenis hebben? Dan ook iets meer over 
dat bijzondere kruis boven de preekstoel. 
Meer dus in de volgende Drieluik!
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Vieren
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.

Feest van de geboorte van 
onze Heer Jezus Christus
Kerstnacht 24 december, 22.00 uur
‘De engel zei tegen hen: Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed nieuws brengen.’ De 
kerstnacht is een nacht van goed nieuws! Er 
is mooie kerstmuziek, we zingen kerstliede-
ren, lezen het kerstevangelie en vieren de 
gemeenschap rond de tafel. 
U bent hartelijk welkom in de kerstnacht, 
om 22.00 uur in de Bergkerk.

Kerstmorgen, 25 december, 10.30 uur
‘Puer natus est’, ons is een Kind geboren. Wij 
vieren de liturgie van kerstmis met ouderen, 
kinderen en kleinkinderen.  Er is een muziek-
groep o.l.v. Francien Post en Jan Jansen. 
Met de kinderen wordt het kerstverhaal ge-
speeld en verteld. Voor de kleinste kinderen 
is er kinderoppas in de eigen ruimte. We 
hopen na de achter ons liggende coronaja-
ren weer met een volle kerk kerst te kunnen 
vieren. Hartelijk welkom. 

Zondag 1 januari 2023, 8e kerstdag, 
Naamgeving
Wij tellen de jaren AD - anno Domini – het 

jaar van de Heer 2023. Op de octaafdag – 8e 
dag – wordt het kerstkind besneden en krijgt 
hij een naam. Jezus, hij die redt. 
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed. 
De kapeldienst vervalt deze zondag. 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoe-
ten en een gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Omdat Nieuwjaarsdag dit jaar op een zondag 
valt vervalt de avonddienst op oudjaarsavond. 

Zondag 8 januari 2020, Epifanie
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed
Lezingen: Jesaja 60,1-6 en Mattheüs 2,1-12
Gastvoorganger is Dr. Dick van Arkel (Leus-
den)
Voor de kinderen is er kindernevendienst
Zondag 15 januari, 2e na Epifanie
‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’, de brui-
loft van Kana, is spreekwoordelijk geworden, 
dat er ‘en toch’ een feest te vieren is. We 
vieren daarom (weliswaar niet in ons ge-
bruikelijke ritme) vanzelfsprekend in beide 
diensten de dienst van Schrift en Tafel.
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel
Lezingen: Jesaja 62,1-5 en Johannes 2,1-11
Voor de kinderen is er kindernevendienst

Zondag 22 januari, 3e na Epifanie, 
oecumenische dienst
In het kader van de gebedsweek voor de een-
heid van de kerken vieren we deze zondag 
de dienst samen met onze buurkerken in 
Amersfoort-Zuid: Fonteinkerk, Nieuwe Kerk, 
Sint Ansfriduskerk. De oecumenische dienst 
is om 10.00 uur in de Sint Ansfriduskerk.

Zondag 29 januari, 4e na Epifanie,
opdracht van Heer in de tempel
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel
Gastvoorganger is ds. Paul van der Harst

Zondag 29 januari, 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. Kom aan het eind van de zondag 
nog even tot rust en laaf u aan de rijke tra-
ditie van liturgie en kerkmuziek. Reserveren 
is niet nodig, de toegang is vrij, een bijdrage 
na afloop is zeer welkom. Voorganger ds Jan 
van Baardwijk.

Avondgebed
Halverwege de week, op woensdagavond, is 
er in de kapel van de Bergkerk het avond-
gebed. U bent hartelijk welkom voor de 
vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur 
luidt de klok. 

Bericht van de Taakgroep 
Ouderen
Op donderdagmiddag 15 december 
organiseert de Taakgroep Ouderen van de 
Bergkerk een adventsbijeenkomst voor 
gemeenteleden van 85 jaar en ouder. Ook als 
u deze leeftijd nog niet hebt bereikt maar 
wel deze middag wilt meemaken, bent u 
bij deze van harte uitgenodigd en welkom, 
wel even aanmelden bij Anthony Melissen, 
0653700335, of per mail: agmelissen@xs4all.
nl   De deur is open vanaf 13.30 uur, waarna 
het programma van 14.00 -16.00 uur is, met 
muziek, gedicht, verhaal, zang en natuurlijk 
tijd voor aanhalen of vernieuwen van onder-
ling contact.
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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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Ontvangst van de buren op
13 november
Na de dienst van 13 november ontvingen we 
belangstellende buren: mensen die recent 
in de huizen trokken die gebouwd zijn op 
het voormalige Leger des Heils terrein en 
mensen die al langer dichtbij wonen. Omdat 
de Bergkerk voor veel Bergbewoners een 
herkenbaar, maar vaak ‘ongekend’ punt in 
onze wijk is, hebben wij hen uitgenodigd 
voor een ‘open dag’, die begon in de kapel. 
Daar vertelde Jan Willem de With de 
aanwezigen over de geschiedenis van de 
Bergkerk, Riemke Leusink zette uiteen hoe 
de Bergkerk buiten de zondagse erediensten 
een gastvrij centrum wil zijn voor tal van cul-
turele, sociale en educatieve activiteiten en 
onze wijkpredikant schetste een beeld van 
de Bergkerk als geloofsgemeenschap. Aan-
sluitend begaven we ons naar de kerkzaal 
waar onze cantor-organist Cees Willem van 
Vliet de gasten over de diverse instrumenten 
en muzikale activiteiten vertelde en tot slot 
een Toccata van Bach op het grote orgel 
speelde. We kijken terug op een geanimeerd 
samenzijn.

Uit de kerkenraad
Op 23 november informeerde Bas van ’t 
Eind de kerkenraad aan de hand van een 
powerpoint-presentatie over de komende 
Actie Kerkbalans. Juist in een tijd waarin we 
met veel onzekerheden geconfronteerd wor-
den hopen we dat onze gemeenteleden ook 

komend jaar hun financiële steentje weer 
bijdragen. Een kleine werkgroep bestaande 
uit twee kerkenraadsleden en twee andere 
gemeenteleden heeft een aanzet gemaakt 
voor het denken over de toekomst van de 
Bergkerk: welke scenario’s zijn denkbaar om 
in de toekomst een spiritueel onderkomen 
te blijven bieden aan mensen uit Amers-
foort en omgeving? Is samenwerking met 
andere gemeenten zinvol en mogelijk? Zijn 
er voorbeelden van best practises elders in 
Nederland? De komende maanden werken 
ze deze vragen uit en de kerkenraad koppelt 
in de loop van 2023 terug naar de gemeente, 
die we blijven betrekken. 
We blikten terug op de vele activiteiten 
van de afgelopen maand, deels intern: een 
goed bezochte viering rond Allerheiligen, 
een gezellige lunch met diaconaat-mede-
werkers, een open huis voor de buren. Maar 
ook lokaal en regionaal: kerkenraadsleden 
bezochten de classisavond Ring Amersfoort 
in de Nieuwe Kerk, een PGA-ochtend over 
crisiscommunicatie in de Hoeksteen en een 
diaconale bijeenkomst van de Kerken in 
Zuid. 

Kerkbalans
Wat bindt jou met de Bergkerk? Met die 
vraag zijn we de gemeente ingegaan en 
hebben we persoonlijke en inspirerende 
antwoorden gekregen. Die antwoorden 
schrijven we u in januari in de jaarlijkse 
brief over Actie Kerkbalans. In die brief 

vragen we u om financieel bij te dragen. De 
uitdagingen in deze tijd van hoge inflatie en 
energieprijzen zijn groot. We bevelen deze 
actie van harte bij u aan.
Eén van de manieren om meer aan de kerk 
te geven is het afsluiten van een periodieke 
schenkingsovereenkomst: dit levert een 
fiscaal voordeel op dat u (gedeeltelijk) kunt 
doorgeven aan de kerk. We zetten bin-
nenkort meer informatie op de website. Bij 
vragen kunt u altijd terecht bij Bas van ’t 
Eind (coördinator Kerkbalans, kerkbalans@
bergkerk.nl) of Paul Rijksen (wijkkerkrent-
meester).

Pastoralia

Wij gedenken
Henk Willy Reusink. Hij is 8 november over-
leden. Samen met zijn vrouw woonde hij 
aan het Stationsplein. Dinsdag 15 november 
was de afscheidsbijeenkomst in de aula van 
Rusthof.

Hendrik Jan Nijland, vrijdag 25 november 
is hij in de leeftijd van 78 jaar overleden 
in hospice Dôme. Voorheen woonde hij in 
woonzorgcentrum Nijenstede. Vrijdag 2 
december is hij begraven in Rijssen. 

Een gezegend kerstfeest en een hoopvol 
nieuw jaar A.D. 2023. 

Met een hartelijke groet, 
Jan en Bettie van Baardwijk
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'Naar het licht in 
vorm en detail' 

door Marijke Brink

Van 27 november t/m 19 februari 
exposeert Marijke Brink met haar 

schilderijen in de Bergkerk. Als medisch 
bioloog is Marijke Brink haar hele 

loopbaan als onderzoeker en docent 
werkzaam geweest aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam. Ze heeft 
hierin heel goed leren kijken naar zowel 
cellen, structuren binnen cellen als hele 

organismen. En daarbij oog te hebben 
voor kleine veranderingen. Deze 

vaardigheid komt haar nu ook goed van 
pas bij het maken van een schilderij. Het 

maakt dat ze details uit de omgeving 
tot uitdrukking kan brengen in een 
kunstwerk. Marijke doet dit op een 

abstracte manier met veel aandacht 
voor vormen en kleuren en details. 

U bent van harte uitgenodigd om de 
expositie te bezichtigen in de kerkzaal 

en in de gemeentezaal.
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Aan tafel
Het jaarthema zet aan het denken en nodigt 
uit bekende en minder bekende Bijbelge-
deelten die aan tafel spelen (opnieuw) te 
lezen. Het thema wordt ook letterlijk in 
praktijk gebracht.
De 12+-groep organiseerde een lunch voor 
ouderen op zondag 6 november. U heeft iets 
gemist als u er niet bij was: diversiteit aan 
heerlijke gerechten in een vrolijke sfeer!
[foto: Lunch 6 november]

Ook is begonnen met ‘Voer voor vroege 
vogels’ – ontbijt op zondagmorgen in de 
kerk – en ‘Eten wat de pot schaft’ – samen de 
warme maaltijd gebruiken in de kerk tussen 
18:00-19:000 u om daarna weer uiteen te 
gaan. Het is de bedoeling om dit met enige 
regelmaat te doen, bij toerbeurt verzorgd 
door gemeenteleden. De kosten worden 
gedeeld door wie aanschuiven. 
‘Eten wat de pot schaft’ is er weer op maan-
dag 19 december, ‘Voer voor vroege vogels’ 
op zondag 22 januari. Nadere informatie op 
de nieuwsbrieven van komende weken.

‘Op de koffie komen’ – wekelijks spreekuur 
in de kerk van de wijkdominee op woensdag 
11:00 – 12:00 u. Welkom om even iets te 
delen, te regelen of zomaar een praatje te 
maken.

In memoriam
Willem de Jong (1939 – 2022)
‘De vriendelijkheid zelve’ zeggen we wel 
eens van iemand. Het is van toepassing 
op de heer Wim de Jong. Een man die de 
levenskunst had om van het goede van het 
leven te genieten in open ontvankelijkheid. 
Rond zijn 20e verjaardag liep hij ernstige 
gehoorschade op. Doofheid is een zware 
handicap waardoor mensen je onnaden-
kend zomaar uit kunnen sluiten. Dat viel 

hem zwaar, maar hij bleef vriendelijk. 
Misschien dat hij door zijn handicap juist 
meer dan gemiddeld een ander verstond en 
begreep wat die nou echt bedoelde. 
Zo’n twaalf jaar geleden viel de schemer van 
dementie over zijn leven. De laatste vijf jaar 
lag hij op bed, toevertrouwd aan de goede 
zorg van zijn vrouw Marijke en hun kinderen 
Saskia en Marcel. Hun liefde hield hem lang 
in het leven hier. In de ochtend van zaterdag 
29 oktober is hij overleden. Meer dan dat: 
hij is toevertrouwd aan de liefde van God die 
over de grens van de dood heen reikt.

In de dankdienst voor zijn leven op 5 novem-
ber klonken veel liederen van vertrouwen 
die hij zelf zong en die in de laatste jaren 
dagelijks voor hem gezongen zijn.
Hij wordt zeer gemist in het hechte gezin 
en in de familie waarin hij samenbindend 
was. Gods liefde en licht mogen zijn vrouw, 
kinderen en andere geliefden troosten en 
kracht geven hun weg verder te gaan.

ds. Rein van der Zwan
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Terugblik
De peuterviering op 6 november met het 

verhaal van Ruth was weer een feest. Bij 
De Hoeksteen in deze Drieluik is daar 

iets van te zien.
Op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar gedachten we in de morgendienst 
onze gemeenteleden die ons ontvallen 

zijn. ’s Middags was er een gedachtenis-
bijeenkomst waarvoor nabestaanden 

waren uitgenodigd en verder ook ieder-
een welkom was. Opnieuw werden de 

namen genoemd, bij iedere naam werd 
een kaars ontstoken. Er klonk prachtige 

muziek met mooie teksten, enkele 
liederen, een gebed en zegenbede. Uit 

reacties van nabestaanden blijkt veel 
waardering om het op deze sobere en 

rustige manier te doen, zonder alles wat 
verder in een kerkdienst ’s morgens ook 

nog gebeurt.
16



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

Levenslicht – advent
en kerst 2022
We zijn op weg naar Kerst en horen de 
verhalen van de voormoeders van Jezus. Op 
4e advent, zondag 18 december, staat Tamar 
centraal (Genesis 38). In de beeldvorming 
komt ze er vaak niet goed van af. Maar dan 
missen we wat een sterke vrouw zij is. Zij 
redt de dynastie waaruit Jezus voort zal 
komen.

Kerstmorgen
We vieren de komst van het Levenslicht in 
de geboorte van Jezus, ‘kind van God, Maria’s 
kind’. In de adventsweken werd duidelijk dat 
de verhalen in de Bijbel geen sprookjesver-
halen zijn, maar verhalen in de ruwheid en 
hardheid van de wereld. Kerstmis vieren we 
anno 2022 in een verwarde en verwarrende 
wereld. Niet om daar even uit te vluchten. 
Maar om te weten dat God in het Kind naar 
déze wereld omziet. We laten ons raken 
door het Kind en door Zijn moeder Maria. 
In alle kwetsbaarheid klinkt de naam Im-
manuël, God is met ons.
In alle kwetsbaarheid blijft God Zijn ver-
bond met ons mensen trouw. Dat vieren we 
op Kerstmorgen ook met de doop van Tirzo, 
zoon van Tom en Sarah van Dijk.
Het Interkerkelijk gemengd koor Sjofar zingt 
vóór en tijdens de dienst o.l.v. Janike van 
Dijk, dirigent en begeleid door Marina de 
Jager, pianist. De samenzang wordt begeleid 
door Terry Hamberg, organist. ‘Komt allen 
tezamen!’

Jaarwisseling
Op oudejaarsavond houden we om 19:30 u 
samen met De Hoeksteen een avondgebed 
in de wijkzaal, ook deze is online mee te 
vieren. Met muziek, lezing, korte overden-
king, stilte, lied en gebed sluiten we dit jaar 
af. Na het avondgebed staan koffie en thee 
klaar om nog wat samen te zijn en misschien 
verhalen te delen.
Het is ook mogelijk de hele avond in de kerk 
te blijven. Met spelletjes, muziek, lekkere 
hapjes en een drankje gaan we de jaarwis-
seling over. Indien gewenst, kan vervoer 
geregeld worden; laat het weten bij Connie 
of Rein van der Zwan.
Nieuwjaar is op zondag. Welkom vanaf 
10:00 u in de kerk om elkaar een goed nieuw 
jaar toe te wensen. Om 10:30 u begint het 
morgengebed dat we weer samen met  De 
Hoeksteen houden in de wijkzaal. Het is de 
achtste dag na Kerst, de dag om te gedenken 
dat Jezus Zijn naam ontving (Lucas 2:21). 
De dag ook waarop volgens traditie gelezen 
wordt hoe Gods Naam op Zijn volk gelegd 
wordt in de zegen (Numeri 6:22-27). Teksten 
die ons bij de bron brengen van heil en 
zegen die we elkaar toewensen.
Zondag 8 januari
Kinderen en jongeren, ouders, leiding 
van kindernevendienst en 12+, koster en 
dominee zijn al vroeg in de kerk voor het 
traditionele nieuwjaarsontbijt. Opnieuw 
‘aan tafel’, daar versterk je de banden!
In de kerkdienst vieren we Driekoningen 
(Matteüs 2:1-12). Je kan ook zeggen dat het 
over vijf koningen gaat. Of juist over twee. 
Hoe zit dat ook al weer?

Zondag 15 januari
Van 15-22 januari is de jaarlijkse wereldwijde 
gebedsweek voor de eenheid van christenen. 
De dienst staat in het teken hiervan. Elk jaar 
worden thema en materiaal aangereikt door 
christenen ergens ter wereld. Dit jaar zijn 
dat kerken in de Amerikaanse staat Min-
nesota. Zij kozen als thema ‘Doe goed, zoek 
recht’, op basis van de Bijbeltekst Jesaja 1:17.

Zondag 22 januari
De eerste gemeenten kwamen op zondag-
avond bij elkaar. Ze aten samen en tijdens 
die maaltijd vierden ze ook de maaltijd van 
de Heer. U kunt dit lezen in 1 Korinte 10-11. 
Wij komen in de morgen bij elkaar, het is 
zelfs mogelijk samen te eten bij het ontbijt. 
In de kerkdienst vieren we de maaltijd van 
de Heer nadat we weer een Bijbelgedeelte 
hebben gelezen en overdacht dat over 
een maaltijd gaat of zich bij een maaltijd 
afspeelt.

Zondag 29 januari
Ons gemeentelid ds. Leni Schoonderbeek is 
onze voorganger.

Een lange periode bestrijkt deze Drieluik 
met Kerstmis in het midden. Moge de vie-
ring van Kerst nieuwe hoop en moed geven 
om in een nieuw jaar onze weg te gaan!

Kerstavond
Een groep van 23(!) kinderen uit diverse 
wijkgemeenten en van ‘buiten de kerk’ is 
al een paar weken aan het oefenen voor de 
kerstmusical ‘Een beeld op stand’. Een mu-
sical die aansluit bij het adventsproject dat 
in de kerkdiensten gevolgd wordt. We horen 
en zien Fleur Eigenwaan, Toos Dubio, Joop 
Sokkel, Myra Steenhouwer en vele anderen. 
Mis het niet! 
De musical is onderdeel van de kerstavond-
viering waarin ook het Kerstverhaal verteld 
en bezongen wordt. Om 19:00 u begint het, 
het zal ongeveer een uur duren en daarna 
staan limonade, koffie en thee met kerst-
brood klaar. 
Welkom, zeg het voort en neem je bezoek 
ook mee!
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Bij de diensten
Wat is het Kerstfeest een heerlijk feest. Hoe 
verlang ik elk jaar weer naar de tijd van 
Kerst. In het stralende midden vinden we 
weer het Kind van Bethlehem, Immanuël, 
God met ons. De adventtijd helpt mij om 
toe te leven naar het grote gebeuren van de 
geboorte van de Zoon van God uit de maagd 
Maria. In de diensten van advent op 4 en 
11 december waren Johannes de Doper en 
Maria de wegwijzers naar het wonder van de 
Kerstnacht. Op 18 december zal onze oud-
consulent ds. Looijen de voorganger zijn. 
Na twee jaar op slot gezeten te hebben, ver-
wachten we nu eindelijk weer het Kerstfeest 
met jong en oud te vieren. 
De Kerstnachtdienst begint zoals gebrui-
kelijk om 22.00 uur. Het thema is: ‘geraakt 
door de hemel’. Door muziek en zang, stem-
menspel en verkondiging vieren we met el-
kaar het Kerstfeest. Dat krijgt zijn voortzet-
ting op de morgen van de 1e Kerstdag, deze 
keer op een zondag. Het is fijn dat Happy 
Songs weer meedoet. Ook hier zal muziek 
en zang (veel traditionele Kerstliederen), 
het kerstevangelie en de verkondiging ons 
helpen het Kerstfeest te beleven. 
En dan spoeden we ons naar het einde van 
het jaar. Op oudejaarsavond, komen we 

bij elkaar in een korte dienst die begint om 
19.00 uur. Zo sluiten we het jaar af. 
De volgende morgen, op zondag 1 januari, 
openen we het nieuwe jaar in een sobere 
kerkdienst, die begint op de gebruikelijke 
tijd van 10.00 uur. 

Geloofsverdieping
Vanaf 15 januari start ik met een serie
 ‘Geloofsverdieping’. Ik kies als leidraad voor 
de Apostolische Geloofsbelijdenis. In de 
morgendienst sta ik stil bij een Bijbelgedeel-
te dat verbonden is met deze Geloofsbelijde-
nis. Op 15 januari zal dat het geloof in God, 
de Vader, de Schepper zijn, op 22 januari het 
geloof in Jezus Christus, de Zoon en Verlos-
ser, en op 29 januari het geloof in de heilige 
Geest, de Voltooier. Elke keer zal er dan in de 
Brug van 17.00 tot 18.30 uur een verdieping 
gegeven worden, en de mogelijkheid om 
hierover met elkaar in gesprek te gaan. De 
andere thema’s volgen in februari en maart 
(19 en 26 februari en 19 en 26 maart). Uiter-
aard kunnen de morgendiensten ook los 
van de verdieping in de namiddag gevolgd 
worden. Toch hoop ik dat de uitnodiging om 
gedurende zeven zondagen te investeren 
in een geloofsverdieping ruim aanvaard zal 
worden. 

Belijdenis en doop
Het is al aangekondigd in het vorige kerk-
blad: op 11 december zullen Judith Boone, 
Floor Boot-Copray, Gert Drogendijk en Niels 
Kroon belijdenis van hun geloof afleggen. 
Floor zal ook gedoopt worden. Wat mooi 
dat we het ja-woord mogen horen van deze 
vier mensen. God gaat door en roept steeds 
weer nieuwe mensen om ja tegen Christus 
te zeggen en zich onderdeel te weten van de 
gemeenschap van zijn volgelingen.  

Doopdienst
Op zondag 29 januari zal er gelegenheid 
zijn om je kind(eren) te laten dopen. Dat is 
in ieder geval het voornemen van Martijn en 
Rianne van der Linden-van Vuren, die met 
Mirthe komen, en ook van Karin en Matthias 
Preiss-Maan, die Julie en Lotte willen laten 
dopen. Wil je ook je kind laten dopen, neem 
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dan contact met me op, arjanplaisier@
debrugamersfoort.nl, 0621879112.

Arjan Plaisier

Uit de kerkenraad
In de november vergadering hebben we 
stil gestaan bij het werk van de diaconie, in 
het bijzonder de vele hulpvragen die zij op 
haar pad krijgt. We raakten onder de indruk 
van de complexiteit van de hulpvragen en 
de expertise die er leeft binnen de diaconie 
hoe hiermee om te gaan. Aan de ene kant 
wil je mensen graag helpen, aan de andere 
kant wil je hen ook begeleiden naar de juiste 
hulpinstanties (en dat zijn er vele). Ook heb 
je soms te maken met mensen die eigenlijk 
helemaal niet geholpen willen worden. 
Het is mooi om te zien dat de wijkraad van 
diakenen een groeiend netwerk heeft van 
diaconaal medewerkers met wie ze dit 
werk samendoet. Ook onderstrepen we het 
belang hier de gemeente nog meer bij te be-
trekken en het gebouw als ontmoetingsplek 
te laten zijn voor dit soort activiteiten.

Leendert Kok, voorzitter kerkenraad.

Groeigroepen
In De Brug hebben we groeigroepen. Als je 
in gesprek wilt over geloof en de bijbel, als je 
meer wilt leren over hoe je geloven handen 
en voeten kan geven en nieuwe mensen wilt 
leren kennen … Dan is een groeigroep iets 
voor jou.

In De Brug zijn meerdere groepen die om de 
veertien dagen of eens in de drie weken bij 
elkaar komen op deze manier. Er zijn groe-
pen met diverse leeftijden en er is een 25+ 
groep. Er is altijd ruimte om bij een groep 
aan te sluiten. De meeste groepen ont-
moeten elkaar bij iemand thuis. Wil je ook 
meedoen of wil je meer informatie, mail of 
bel: dinekeruitenberg@debrugamersfoort.
nl tel. 0624639250

Vespers
We leven in de adventstijd. Om met elkaar 
toe te leven naar kerst, is er vanaf woensdag 
30 november elke woensdag van 19.30 uur 
tot uiterlijk 20,00 uur een adventsvesper in 
De Brug. Van harte uitgenodigd om mee te 
doen!

Huwelijksjubileum 
Op 14 december 2022 hopen de heer A. 
Tensen en mevrouw K. Tensen-Mulder, 
Randenbroekerweg 132, 3816 BL Amers-
foort 50 jaar getrouwd te zijn. We wensen 
het bruidspaar een vreugdevolle dag en 
Gods zegen en nabijheid op hun verdere 
levenspad.
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Uit de Kerkenraad
Beroepingscommissie
Op 6 november heeft de Beroepingscom-
missie in de dienst de zegen ontvangen 
over hun werkzaamheden. Daarna is ze 
voortvarend te werk gegaan. Op dit moment 
zijn de leden bezig zich te organiseren: er 
zijn een voorzitter en een secretaris gekozen 
en taken worden verdeeld. Nu worden 
namen van kandidaten verzameld en wordt 
en een bericht over de vacature geplaatst 
op de website van de Protestantse Kerk. Dit 
gedeelte is nog redelijk overzichtelijk en ge-
makkelijk; daarna wordt het ingewikkelder. 
Daarom krijgt de commissie in december 
een training over zaken als beoordelen van 
dossiers, hoe te gaan ‘horen’ (een kerkdienst 
meemaken waar een kandidaat in voorgaat), 
gesprekken met kandidaten enzovoorts. Na-
tuurlijk heeft de commissie ook de nodige 
instructies gekregen van de kerkenraad.
Voortaan wordt de beroepingscommissie 
een ‘black box’. We krijgen niets te horen 
over de voortgang van de werkzaamheden, 
ook de kerkenraad niet. Alleen als er een 
eenduidige naam naar voren komt, komt de 
kerkenraad weer in beeld. Daarna is er een 
gemeente¬vergadering over de voordracht 
en moet ook de Algemene Kerkenraad van 
de PGA zijn toestemming geven. We hopen 
dat het in het tweede kwartaal van volgend 
jaar zover is.

En verder…
Ondertussen gaat de kerkenraad verder 
met de lopende zaken en met kansen en 
mogelijkheden voor onze wijkgemeente. 
De diensten rondom Advent, Kerst en Oud 
en Nieuw lopen dankzij de inzet van vele 
zelfstarters die eigen verantwoordelijkheid 
nemen, waarvoor dank! Wel lopen we tegen 
het probleem aan van de bezetting. In het 
nieuwe jaar hebben we vanwege verhuizing 
en andere werkzaamheden nog maar twee 
beameraars over. Toch is dit eigenlijk best 
wel een leuk werkje voor iemand die ervan 
houdt om achter de computer te zitten, ik 
heb het zelf ook jaren gedaan. Ook bij de 
diaconie is er een schreeuwend tekort aan 
mensen. We zouden zoveel meer voor onze 
medemens kunnen betekenen als er zich 
nog een paar mensen zouden aanmelden, 
niet noodzakelijkerwijze voor het ambt van 
diaken, maar als lid van het diaconale team. 
Daar is een taak weggelegd voor iemand 
met secretariële aanleg, die bijvoorbeeld de 
wekelijkse berichten voor de nieuwsbrief 
kan verzorgen, om onze diaken Frederique 
te ontlasten.

We hebben allemaal wat we zijn allemaal 
raar, maar we hebben allemaal onze unieke 
interesses en talenten. En een wijkgemeente 
zoals de onze kan ze allemaal gebruiken. 
Kijk maar rond en zie wat er mist, misschien 
is dat precies jouw plekje. Want uiteindelijk 
zijn we allemaal “broertjes en zusjes”.

Ineke van Oosten, scriba

Nieuwe predikant
Elders in Drieluik staat een oproep om 
mee te denken over namen voor mogelijke 
predikanten voor onze gemeente. Uiteraard 
bent u/ ben jij ook van harte uitgenodigd om 
mee te denken.

Inge Borst, Lid Beroepingscommissie

Wij gedenken 
mw. Woutertje Lans Vedder  
* 7 mrt. 1925     † 23 okt. 2022 
Op zondagmiddag 23 oktober overleed in de 
leeftijd van 97 jaar mw. Wil Lans. Vijf dagen 
later hebben we haar in een dankdienst 
herdacht en vervolgens uitgeleide gedaan. 
Haar trouwtekst was leidraad voor de ge-
dachtenis: “Ik leer en onderwijs u aangaan-
de de weg die ge gaan moet. Ik raad u. 
Mijn oog is op u”. Psalm 32 vers 8.

Kenmerkende momenten op haar levens-
weg hebben we met elkaar gedeeld, zoals: 
het warme gezin waaruit ze voortkwam, 
het warme nest dat ze zelf bouwde, haar 
gastvrijheid, belangstelling voor mensen, 
vriendelijkheid, betrokkenheid tot de kerk, 
haar werk (met haar man) in het zwembad, 
haar liefde voor tuinieren en dieren, haar 
veerkracht, ook toen en sinds haar man 
stierf op 67-jarige leeftijd, haar zanglust. We 
memoreerden de hindernissen, de kruis-
punten, de oases, de metgezellen op haar 
levensreis. Haar kinderen en kleinkinderen 
waren trouwe reisgenoten, juist ook de afge-
lopen 30 jaren van alleen zijn. In het bijzon-
der dochter Wil met wie ze haar levensreis 
deelde, en omgekeerd. En door dit alles 
heen wist ze zich gezien en gekend door de 
goede God: “Mijn oog zal op u zijn..”.Zo ging 
mw. Lans óók zingend door het leven. Mis-
schien heeft ze op die zondagmorgen wel 
de koorzang op tv gehoord, in de verte. We 
vertrouwen erop dat ze zo een paar uurtjes 
later de hemelse koren mocht horen. Moge 
haar gedachtenis tot zegen zijn.       

Titus Woltinge
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De eerste kaars wordt aangestoken
(1ste Adventszondag 27 november j.l.)
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Senioren Kerstmiddag
Op woensdagmiddag 21 december 2022, 
vieren wij onze traditionele Kerstviering in
De Hoeksteen. Deze viering begint om 14.00 
uur.
Er is muziek en zang. Tevens zal er een High-
Tea worden geserveerd.
U bent van harte welkom.
Voor verdere info kunt u contact opnemen 
met uw contactpersoon of met
mevrouw Lammy Woldendorp, telefoon: 
06-41441571.

Team Seniorensoos  

Kinderkerstmusical 2022
Een groep van 12 kinderen is gestart met 
het oefenen van de musical; ‘Een beeld op 
stand'. Ook dit jaar gaat dit weer in samen-
werking met andere kerken en zal de uit-
voering op 24 december zijn om 19.00 uur 
in De Bron. U bent van harte uitgenodigd. 
We kijken uit naar een warme adventstijd 
met elkaar.

Cariènne van den Berg

Peuterviering (6 november j.l.)
Zondag 6 november hebben de Bron en de 
Hoeksteen samen een peuterdienst georga-
niseerd. Dit keer stond het verhaal van Ruth 
centraal.  Aan de hand van vertelplaten werd 
het verhaal verteld. Daarna gingen de peu-
ters "op reis" en konden zij stempels krijgen 
op hun paspoort. Zij kregen deze stempels 
door net als Ruth koren te rapen, door blind, 
op vertrouwen van papa of mama, een route 
te lopen en door verhuisdozen te verhuizen. 
Na de dienst hebben we met elkaar wat ge-
geten en gedronken. En hebben de peuters 
nog een knutsel gemaakt. In maart hopen 
wij weer een peuterviering te organiseren.

Silvia Binneveld-de Jong

Kring: kijk op geloof
In onze samenleving wordt de rol van geloof 

en kerk kleiner. Daarmee neemt ook de 
kennis van de Bijbel en van de christelijke 

traditie af. Daarom is het belangrijk om de 
inhoud van het geloof zo begrijpelijk moge-

lijk uit te (blijven) leggen. In het boek ‘Kijk 
op geloof’ doet de auteur (dr. Henri Veld-

huis) dat in korte hoofdstukken. Hij zoekt 
daarbij aansluiting bij zowel de protestantse 

als de rooms-katholieke traditie en houdt 
ook rekening met nieuwe wetenschappe-

lijke inzichten. Duidelijk wordt dat geloof en 
kerk volop actueel zijn. Dit boek is bedoeld 

voor iedereen die meer wil weten over het 
christelijk geloof. Onderwerpen als God, 

Drie-eenheid, Jezus, het kwaad, het kruis, 
de opstanding, vergeving, vrijheid, gebed, 

kerk, Israël, man en vrouw, seksualiteit zijn 
maar een greep uit wat de auteur behandelt. 

We komen bijeen op de maandagavonden 
9, 16, 23, 30 januari, in De Hoeksteen, van 

20.00-21.30 uur. Opgave bij tituswoltinge@
kpnmail.nl of 033 47 52 141

Titus Woltinge

"Thermometer" van het Kinderdienstproject. 
Op 6 november j.l. was de stand Euro 131,05.
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Bij de diensten
11 december: ds. M. Los. Dienst van Schrift 
en Tafel. Er wordt gelezen uit Rechters 3: 
24-27 en Lukas 1: 39-56 en het thema is: 'de 
meest gezegende van alle vrouwen'.
18 december: ds. A. Baarslag. “Wat doet je 
vader?” Het is een oude vraag uit een tijd 
dat de rol van vrouwen vast lag: moeder 
en huisvrouw. Ook de Bijbel weerspiegelt 
die tijd van actieve mannen en passieve 
vrouwen. Hoewel, als het erop aankomt, ligt 
het net even anders. Zondag 18 december 
lezen we Matteüs 1: 12-18; een deel van het 
geslachtsregister van Jezus; daarin staan al 
die mannen uiteindelijk buitenspel. Ook
lezen we Jesaja 7: 10-14: de toekomst begint 
bij een jonge vrouw…
24 december: kerstavondviering, aanvang 
21.00 u.
25 december: ds. J. Wolswinkel, kerstdienst 
met muzikale medewerking van Martin 
Binnendijk. Ook in de kindernevendienst zal 
het kerstfeest worden gevierd.
1 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst, aanvang 
10.30 u. Na een korte viering is er koffie en 
wat lekkers en gelegenheid elkaar een goed 
2023 toe te wensen.
8 januari: ds. M. Los. Het zal dan gaan over 
Genesis 25, 1-6 en Matteüs 2, 1-12. Thema: 

‘Abraham had zeven zonen.’
15 januari: ds. M. van Amerongen
22 januari: ds. W. van Wakeren
29 januari: ds. M. de Goei-Jansen. Het 
Bijbelgedeelte dat centraal staat is: Marcus 
1:29-39. Het thema van de dienst cirkelt rond 
de woorden: in gesprek met… in gesprek 
over…

In memoriam 
Christina Francyna Johanna van Silfhout
Ineke (1946 - 2022)
De kerk was voor Ineke van Silfhout belang-
rijk. Tot voor kort haalde ze graag herin-
neringen op aan de roemruchte rommel-
markten die in en rond de kerk gehouden 
werden. Als ze over de ouderensoos sprak, 
begon ze over het plezier dat ze had met het 
schenken van koffie en thee bij de heerlijke 
door Wim Verschoor meegebrachte koeken. 
Keurig verzorgd, met haar lach, een praatje 
en soms wat scherpe opmerkingen – zo 
kenden we haar. Maar kenden we haar nou 
echt? Die vraag stelden we bij haar uitvaart 
op 24 november. Met haar glimlach en wat 
dromerig kijkende ogen hield ze iets mys-
terieus over zich. En toen viel de schaduw 
van dementie over haar. In Verpleeghuis St. 
Elisabeth kreeg ze een goede plek, waar met 

respect en humor de waardigheid van bewo-
ners wordt hoog gehouden. Met ontroering 
deden medewerkers en medebewoners 
haar uitgeleide.Een lied klonk daarbij: Hoe 
ik ook ben / in donker gehuld, / nog wacht 
mij de morgen. Hoe ik ook ben / geworden 
tot niets, / nog ziet mij die Ene.
In dit vertrouwen gedenken we Ineke en 
wensen we ieder die haar mist de troost en 
kracht toe van die Ene.  

ds. Rein van der Zwan

Investeren in de Emmaüskerk: 
waarom zou je?
De Actie Kerkbalans is weer in aantocht, 
onze jaarlijkse contributieronde. Het lande-
lijk thema dit jaar is: ‘’Geef vandaag voor de 
kerk van morgen’’.
Toen ik dat las dacht ik: waarom zou je dat 
eigenlijk doen. Kan je dat nog wel van de 
mensen vragen? Want de kerk – ook onze 
Emmaüskerk – is op haar retour. Ja toch, 
laten we eerlijk zijn…Dus waarom zou je je 
geld er nog op inzetten? 
Vanwege mijn werk lees ik dagelijks het 
Financieele Dagblad. De krant schrijft 
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Samen
Zingen met

Kerst

U BENT VAN HARTE

 Welkom

Kerstzangavond
24 DECEMBER

21.00 uur Emmaüskerk ,  Noordewierweg 131

-  k e r s t k r a n s j e s   -  w a r m e  c h o c o l a d e m e l k  -  k e r s t s t o l  -

Kerstavondviering 
Soesterkwartier 

zaterdag 24 december

Vanaf 20.30 uur staat de Emmaüskerk 
open en klinkt muziek en zang van 
kerstliederen. Om 21.00 uur begint 
de viering van de samenwerkende 

kerken en geloofsgemeenschappen in 
het Soesterkwartier. Een viering met 

vooral veel samenzang van (bekende) 
kerstliederen onder begeleiding van 

Muziekvereniging Hosanna en organist 
Frits Kramp en met medewerking van het 

Shantykoor met solist Wim den Hertog. 
Na afloop om ongeveer 22.00 uur staan 

chocolademelk, koffie en thee met 
kerstbrood klaar. 

Welkom en zegt het voort!
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over bedrijven die het goed doen, of juist 
slecht. Met andere woorden: over hoeveel 
rendement ze behalen voor hun beleggers. 
Hoe zou die krant over onze Emmaüskerk 
schrijven, vroeg ik me af. Wat zouden de 
krantenkoppen zijn? Ik denk iets van: ‘’Em-
maüskerk in zwaar weer’’ of ‘’Emmaüskerk 
moet opnieuw saneren’’. 
Het Financieele Dagblad zou de feiten goed 
weergeven, maar tegelijkertijd niet in staat 
zijn om te zien waar het echt om gaat. Daar 
zou je een andere krant voor nodig hebben: 
het Ideële Dagblad. Daarin zouden hele 
andere koppen staan: ‘’Emmaüskerk schiet 
opnieuw een gezin in het Soesterkwartier te 
hulp”. Of: ‘’Emmaüskerk verwelkomt nieuwe 
bezoekers tijdens de zondagsdienst’’. 
Kijk, daar heb je wat aan. Dat is nog eens 
rendement!
Ik nodig ons allemaal uit om op die manier 
naar onze Emmaüskerk te kijken. Het 
positieve te blijven zien en vooruit te blijven 
kijken. Of, zoals Martin Binnendijk pas ge-
leden zei: gewoon doorgaan! Dat betekent 
dus ook: vandaag geven voor de kerk van 
morgen.

Koert Jansen

Nieuwe jongerenactiviteit
Voor de basisschoolkinderen is er kinder-
dienst, basiscathechese en Jonakamp. Voor 
de 12+ leeftijd: de Swing, Joke, 12+ en de 
zaterdagavond soos. 
En daarna? Waar blijven de jongeren van 
‘zeg maar’ 17 jaar en ouder? 
Voor deze jongeren willen wij als jeug-
douderlingen ook periodiek een activiteit 
organiseren.
Natuurlijk hebben wij zelf diverse ideeën 
hoe een dergelijke activiteit eruit zou kun-
nen zien. Maar wij denken dat jongeren hier 
zelf het best iets over kunnen zeggen. Daar 
zijn wij heel benieuwd naar! 

Om kennis te maken, om ideeën uit te 
wisselen en verdere plannen te maken 
en ook gewoon om elkaar te ontmoeten, 
organiseren wij op zondag 15 januari 2023 
een aftrapavond in de Hoeksteen. Aanvang: 
18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd. 
We hopen op jouw komst! En uiteraard 
is een vriend of vriendin ook van harte 
welkom! Vragen? Neem gerust contact met 
ons op!
Hartelijke groet,

Aartje van het Land (De Bron)
Dominique de Jong (De Hoeksteen)

Edwin ten Haken (Emmaüskerk)

Gedachteniszondag

Onderhoud en verbinding
Zo nu en dan heeft onze kerk wat onder-
houd nodig. Niet alleen de binnenkant, 
maar ook de buitenkant is belangrijk en 
heeft zijn zorg nodig.
Kijk maar eens naar jezelf.
Iedereen wil er toch een beetje goed uitzien. 
Soms heb je wat nieuwe kleren nodig of ga 
je even naar de kapper. Maar soms moet er 
hier en daar wat opgevuld of weggehaald 
worden,
allemaal zaken die belangrijk zijn.
Maar het gaat niet alleen om de verpakking.
De inhoud is misschien nog wel belangrij-
ker. Dus daar moet veel aandacht voor zijn. 
Gelukkig gebeurt dat bij ons in de kerk.
Maar toch: zoals op bijgaande foto is te zien, 
is de voeger bezig wat voegen te vervangen 
en andere voegen van dezelfde kleur te 
voorzien.
Hier en daar is door verwering wat cement 
verdwenen en dat moet wel weer bijgewerkt 
worden, want anders raak je de verbinding 
tussen de stenen kwijt en wordt het gebouw 
instabiel.
Ook tussen de gemeenteleden hebben we 
“cement“ nodig als middel om de verbinding 
te houden en in verbinding te blijven.
Het blijft zoeken om het juiste middel te 
vinden om zo de verbindingen te realiseren.
Gelukkig hebben we veel “voegers” in ons 
midden.

Sierk de Bruin
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Fonteinkerk
Protestantse wijkgemeente

Bij de diensten
Zo 18 dec: onze wijkgenoot ds. Jos van Oord 
is de voorganger. Op deze vierde zondag van 
Advent lezen we een gedeelte uit de Bijbel 
en uit de Koran. Over een profetie van vrede 
(uit Micha 5 en Soera 19). Aan beide kanten 
van de muur kennen Israëliërs en Palestij-
nen het verhaal over het kind in de kribbe/
onder de palmboom. Kunnen die verhalen 
niet bijeenbrengen wat uiteen ligt?
Zat 24 dec: KERSTMUSICAL! Het wordt een 
vrolijk Kerstspel voor jong en oud, onder de 
titel “Herders sta op!” Aanvang 19.00 uur. 
Welkom en zegt het voort!

Zo 25 dec: Kerstmorgendienst om 10.00 uur. 
Thema: Levenslicht. We hopen deze Kerst 
weer te kunnen vieren in een volle kerk met 
veel samenzang. Enkele zangers van FONS 
zijn van de partij!

Zat 31 dec: We sluiten het jaar af met een 
korte gebedsdienst, die begint om 19.30 uur. 

Zo 1 jan: We houden om 11.00 uur een 
morgengebed in de Zonnekamer, waarin 
we de Geest van God vragen ons ook in het 
komende jaar te begeleiden en inspireren.

Zo 8 jan: We lezen Mattheüs 2:1-12, het 
verhaal waarin wijze mannen uit het Oosten 
Jezus komen opzoeken en geschenken bren-
gen. We geven elkaar goede wensen mee als 
geschenk.

Zo 15 jan: ds. Marijke van de Pol, geestelijk 
verzorger in het Meanderzieken¬huis, is 
onze voor-ganger.

Zo 22 jan: oecumenische viering. We zijn 
op deze zondag welkom in de Sint-Ansfri-
duskerk. We sluiten aan bij het thema voor 
de Week van Gebed voor de eenheid van de 
christenen: Doe goed, zoek recht! Dit n.a.v. 
Jesaja 1:17.

Vegetarisch eten waarom 
eigenlijk? 
‘’Groen aan Tafel’’
”Zonder boeren geen voedsel” stond met 
grote letters op trekkers en op borden in het 
weiland van protesterende boeren. Zijn het 
boerenbedrijf en de voedselzekerheid, in 
Nederland of wereldwijd in gevaar?  En zo 
ja, hoe komt dat dan?  Deze zondagmiddag 
bespreken we de ecologische en sociale ge-
volgen van het huidige voedselsysteem. We 
volgen het pad van zaadje tot karbonaadje 
en van grond tot mond. Hoe zijn wij betrok-
ken en hoe kunnen wij verschil maken? Wat 
zegt de Bijbel eigenlijk over dit onderwerp 
en hoe kan dit ons inspireren? Daan Dijk 
weet er veel van en gaat ons meenemen.
Voor wie wil is er vooraf een vegetarische 
maaltijd (tegen kostprijs). En wie mee wil 
helpen met koken, en het in de praktijk wil 
leren hoe dat werkt, dat kan ook. 
Wees welkom op zondag 15 januari vanaf 
13.00 uur. Meer info: vormingdooront-
moeting@fonteinkerk-amersfoort.nl t.n.v. 
Roeleke de Witte.
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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

SinterToz: chocolade-
letters voor elkaar én…
Op 20 november kwamen de tieners van 
de Fonteinkerk weer bij elkaar voor het 
jaarlijkse Sinterklaasfeest, maar dan anders. 
Ze kregen een turbotraining Sinterklaas-
gedichten maken en gingen vervolgens 
zelf aan de slag voor mensen die wel wat 
extra aandacht vanuit de kerk verdienen. 
Vervolgens hebben ze de chocoladeletters 
met bijbehorende gedichten zelf bezorgd, 
wat veel blije gezichten opleverde. 

Activiteiten - Wees welkom
7 december Informatieavond over de retraite-reis naar Assisi van 21 tot 30 april 2023, 

aanvang 20.00 uur (lees meer verderop)
18 december Kerstmuziek & Ontmoeting met FONS om 12.00 uur (lees meer verderop)
24 december Kerstmusical (lees meer verderop)
8 januari Nieuwjaarswensen, na de kerkdienst 
15 januari  Groen aan Tafel: Vegetarisch koken o.l.v. Daan Dijk i.s.m. werkgroep 
 Duurzaamheid, vanaf 13.00 uur (lees meer verderop)
25 januari Geloofsopvoeding door Erik Renkema en Jacomijn van der Kooy
27 januari Wees erbij café: Theater ‘Poppenspeler van Warschau’, aanvang 20.00 uur
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KIEM - Kerk In Elke Maat
Er zit een ritme in tijd. Zo is er een school-
jaar, er zijn seizoenen, maar er is ook een 
kerkelijk jaar. Met de kinderen van KIEM 
hebben we het gehad over het einde van het 
kerkelijk jaar en hoe we daarin de overle-
denen van dat jaar herdenken. Dit doen we 
door stenen met de namen van de overle-
denen bij de fontein te leggen. Zo blijven 
gemeenteleden in onze herinnering. De 

kinderen van KIEM hebben prachtige stenen 
geschilderd die op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar een plek hebben gekregen 
bij de fontein. We hebben het gehad over 
de symboliek van stenen en over troost. 
Rituelen bieden troost, maar er zijn nog veel 
meer manieren om te troosten. Bidden, de 
Bijbel en muziek zijn bronnen van troost. 
Ook een fijn gebaar zoals een kaart sturen, 

iemand een knuffel of een zakdoek geven 
zijn troostend. Met KIEM hebben we de 
daad bij het woord gevoegd en zijn eens lek-
ker aan de slag gegaan met het maken van 
een speciale zakdoek en kaart voor iemand 
die troost nodig heeft. De eerste opa die 
gevallen is van de fiets is er al mee getroost, 
ik ben benieuwd wie er nog meer getroost 
zal worden.

Informatieavond over retraite-reis naar Assisi
Deze retraite naar Assisi van 21 tot 30 april 
2023 gaat in Franciscus’ voetsporen. We 
doen dat op drie manieren: 
• Kennismaken met Franciscus van Assisi, 

zijn leven, zijn werk en zijn stad. 
• Ruimte maken voor onszelf en wat er 

in ons leven speelt in stilte, reflectie, en 
gebed. 

• Op verhaal komen door wat la dolce vita 
te bieden heeft.

De retraite wordt geleid door o.a. Marco 
Last. Er is een mooi dag- en weekprogramma 
uitgewerkt met elke dag een thema, een 

excursie, en veel vrije tijd. Meer info op 
Fonteinkerk-Amersfoort.nl

Kersttijd is óók verhalentijd. Natuurlijk 
denken we dan aan het verhaal van de 
geboorte van het Kerstkind. Maar wie 
kent niet ook het verhaal van Charles 
Dickens met de intrigerende titel 
“A Christmas Carol”? FONS zoekt op 
18 december de samenwerking met 
meesterverteller Jan Roelof Nienhuis. 
Hij gaat een verhaal voorlezen in een 
winterse enscenering, over afstand, 
nabijheid en herinneringen. FONS 
lardeert deze vertelling met een aantal 
heerlijke Christmas Carols en krijgt 
daarbij begeleiding van Henk Veldman. 
Het belooft weer een hartverwarmend 
uur vol verhalen en muziek te worden, 
ontmoeting met een buurtgenoot 

Kerstmuziek & Ontmoeting met FONS
(of misschien wel met uzelf) en dit alles 
afgesloten met een heerlijke lunch.

Om 12.00 begint het concert en om 
13.00 de lunch. Van harte welkom!
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Nieuwe Kerk
Protestantse wijkgemeente
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Leven met verwachting 
Zondag 27 november is de eerste advents-
kaars aangestoken. De zondagen daarna 
gaan de 2e, de 3e en de 4e kaars aan en dan 
.... dan vieren we de komst van het Licht der 
wereld. 

Verwachting
Advent zet ons stil bij onze verwachting van 
God. We gedenken niet alleen wat God heeft 
gedaan, maar leven ook in de verwachting 
van wat God gaat doen. God heeft ons be-
loften gegeven dat het niet blijft bij die ene 
komst van zijn Zoon. Wij verwachten ook 
nog de tweede komst, als het Koninkrijk van 
God definitief vrede en recht zal brengen in 
de hemel en op aarde. Want al vertelt het 
evangelie ons van de overwinning op het 
kwaad en het lijden, wie het journaal kijkt, 
de sociale media volgt, de krant leest en om 
zich heen ziet, zal moeten beamen dat die 
overwinning nog niet bepaald zichtbaar is. 
Misschien ervaart u lijden en gebrokenheid 
ook wel in uw eigen leven. 
Op de vraag hoe wij standhouden in de ver-
wachting kan de priester Zacharias ons op 
weg helpen. Hij is een oude priester. En wat 

voor een. Rechtvaardig, gehoorzaam aan 
God en onberispelijk. Als we het vervolg le-
zen in Lucas 1 is dat eigenlijk heel bijzonder. 
Zacharias en zijn vrouw Elisabeth waren sa-
men begonnen. Verliefd, verloofd, getrouwd 
in de hoop dat ze een gezin met kinderen 
zouden krijgen. Toen dat kind spontaan niet 
kwam, gingen ze bidden. Maar het gebed 
van Zacharias en Elisabeth wordt niet ver-
hoord. Inmiddels zijn zij oud geworden en 
nog steeds kinderloos. Opmerkelijk genoeg 
heeft deze diepe teleurstelling hun gehoor-
zaamheid aan God niet ongedaan gemaakt. 
Dat had ook anders gekund. Dat kan ook 
anders. Omdat God niet doet wat wij graag 
willen, omdat ons gebed niet wordt beant-
woord, kunnen we zomaar gaan denken 
dat naar de kerk gaan, de bijbel lezen en 
bidden geen zin hebben. Berusting komt 
in plaats van hoop. Zacharias en Elisabeth 
bleven trouw en rechtvaardig, ondanks de 
teleurstelling in hun leven. Tot de engel ver-
schijnt en de belofte doet, dat hun gebed is 
verhoord en God hen gaat verblijden met de 
geboorte van een zoon. In de gemeente van 
Jezus Christus leven we van aangevochten 
verwachting. Niet voor niets draagt de kerk 

in de tijd van advent het paarse kleed. De 
kleur van inkeer en omkeer, van ingetogen-
heid en bescheidenheid. De tijd van Advent 
wekt onze verwachting uit de slaap van de 
berusting. Het reikt ons levende hoop aan 
voor vandaag en morgen, voor dit leven en 
het leven dat komt, want God zal het goede 
werk voltooien dat Hij begon in ons en in de 
wereld. Hij blijft zijn beloften trouw. 

Zondag aan de orde 
Zowel op zondag 18 december om 10.00 uur 
als op kerstavond zaterdag 24 december om 
22.00 uur hoopt collega ds. Peter Schormans 
voor te gaan. Ik ben erg blij dat hij bereid 
is mij op zo korte termijn te vervangen, 
aangezien ik vanwege een hoornvliestrans-
plantatie tijdelijk uitgeschakeld zal zijn. 
Eveneens vindt op zondag 18 december om 
15.30 uur de kinderkerstfeestviering plaats. 
Echt iets om naar uit te zien nu het weer 

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 Pieter Werther.
Pieter is 47 jaar jong, woont sinds 2015 
samen met zijn vrouw Marion en hun 
dochters Anna en Emma in het Leusder-
kwartier in Amersfoort. In zijn dagelijks 
werk moet Pieter kiezen waar zijn aan-
dacht naar toe gaat. Er zit maar zoveel 
tijd in een dag, dus weegt hij in zijn werk 
belangen af en moet hij prioriteiten 
stellen. Hij realiseerde zich dat dit anders 
mag zijn in kerk en gemeente. Vanuit die 
gedachte heeft hij zich voorgenomen om 
alle vragen vanuit de gemeente te beant-
woorden met “ja, gaan we doen”. Het is 
onwennig voor hem om niet af te wegen, 
maar hij merkt dat het focus geeft op 
wat belangrijk is. Door aan te nemen 
dat de “vrager” jouw hulp nodig heeft, 
wordt het simpel! Je weegt niet meer af 
of het wel bij jou past, het je talent wel 
is of klopt met je planning. Je gaat het 
gewoon doen. Zo is hij naast kinderne-

vendienst de ene keer bezig met een ladder 
en spandoek en het andere moment met 
een vakantie-bijbel-feest of kinderkamp. 
Heel af en toe is hij druk met hulp zoeken bij 
een klusje, omdat altijd ja zeggen toch niet 
paste in de planning…
Graag stellen we Pieter drie vragen én mag 
hij de pen doorgeven aan een andere 'uit-
voerder achter de schermen'.

1) Wat maakt je vooral gelukkig of waarover ben 
je het meest blij? 
Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert 
smart. Een huis vol visite of een borrel met 
vrienden. Mensen om je heen maakt blij.

2) Wat is voor jou het allerbelangrijkste in je 
geloofsleven?
Een tijd geleden kreeg ik de opmerking 
“jullie zijn allemaal zo zelfverzekerd”. Na een 
reactie over generaliseren en de nuanceren-
de woorden dat schijn vaak bedriegt, raakt 
het wel de kern van het geloof. Geloof is voor 
mij een zekerheid, het iets wat er altijd is. 
Dat vertrouwen en de hoop, die blijkbaar 
van ‘ons allemaal’ afstraalt.

3) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het 
oog op de toekomst?
Ik hoop dat de Nieuwe Kerk het thuis 
is van de volgende generatie. Dat dit 
hun plek is, waar wij ons als ‘ouderen’ 
ook thuis mogen voelen. Een gastvrije 
gemeente die niet kijkt naar verschillen 
of traditie, maar naar overeenkomst: één 
geloof, één doop en één Vader.

Pieter geeft de pen graag door aan Anne 
van der Bijl. De redactie zal contact met 
hem opnemen!
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Afsluiting van een mooi Focustraject 
Na een eerste start in 2019 hebben we als 
Nieuwe Kerk in 2022 een doorstart ge-
maakt met het IZB-Focustraject. Het doel 
van het traject is om ons als gemeente te 
helpen bij het invulling geven aan onze 
wens: een geloofsgemeenschap gericht 
op de hartelijke relatie met Jezus Chris-
tus, met elkaar en met onze omgeving.
Terugkijkend hebben we dit jaar veel 
gedaan rondom de drie verschillende 
thema’s, waarbij we goed en plezierig 
werden begeleid vanuit de IZB door 
Klaas van Meijeren. 
Het eerste thema (blok 4 van Focus) was 
“Gemeente van Jezus”. Daar hebben we 
op heel veel verschillende manier invul-
ling aan kunnen geven. In de gemeen-
tekringen, met gezinsboekjes om thuis 
mee te werken, maar ook in een aantal 
zondagse diensten en met activiteiten 
rondom de zeven werken van barmhar-
tigheid. Op die manier wilden we met 
hoofd, hart en handen invulling geven 
aan het gemeente van Jezus zijn, mooi 
om samen te doen. We hebben in de wijk 
een aantal diaconale activiteiten gehad, 
koffie met lekkers bij de buurtdag op de 
Graaf Janlaan en een wandeling langs de 
herdenkingsstenen voor Joodse slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog. 

Het tweede thema ging 
over “Veranderd door Jezus”. 
Aan de hand van de 1e 
brief van Petrus gingen we 
in gesprek over onze plek 
als kerk in de wereld. En 
voor ons als Nieuwe Kerk 
heel praktisch in de wijk. 
We willen daar zichtbaar 
aanwezig zijn, open voor 
ontmoeting en ons tegelijk 
ook bewust dat we door 
Jezus veranderd zijn. Mooi om te zien dat 
ook de Kindernevendienst een aantal keer 
een speciale Focusdienst voor de kinderen 
heeft verzorgd (zie foto). Een heel mooie 
manier om met de kinderen intensief met 
een thema aan de slag te gaan. Het werd 
door de kinderen, en de ouders, erg gewaar-
deerd. Ook was er voor een aantal jongeren 
uit Nederland de gelegenheid om op bezoek 
te gaan bij een gemeente in Duitsland om 
te kijken hoe ze daar invulling geven aan 
missionair kerk zijn. Bij de voorbereiding 
van deze reis waren de jongeren (16+leeftijd) 
betrokken. 
In het laatste en afsluitende thema van Fo-
cus kwamen eigenlijk alle thema’s nog een 
keer langs in de 5 Marks of Mission: Goed 
Nieuws brengen, Leerlingen zijn en maken, 

Geloven met hart en hand, Onrecht 
bestrijden, Zorg voor de Schepping. Stuk 
voor stuk thema’s die je met één dienst 
eigenlijk geen recht doet. Vandaar dat 
we ook in het vervolg, los van het Focus-
traject, meer aandacht willen geven aan 
deze thema’s. In de eerste helft van 2023 
zullen we vanuit het thema Genoeg! met 
name stil staan bij onze Zorg voor de 
schepping, maar ook de andere thema’s 
zullen hierbinnen zeker een plek krijgen. 
We kijken er naar uit en bidden om Gods 
zegen om ook in 2023 als gemeente in-
vulling te kunnen geven aan onze wens 
en roeping om samen Jezus Christus na 
te volgen, zijn liefde bekend te maken en 
zijn wereld te dienen. 

Namens het Focusteam, Peter Liebeton.

op volle sterkte gevierd kan worden. Op 
kerstmorgen 25 december vieren wij met de 
hele gemeente het feest van Jezus geboorte. 
Aan die vreugde dragen de muziekgroep en 
de koperblazers bij. Ik hoop dan weer voor te 
gaan, wat na 2 coronajaren extra vreugdevol 
is. Op oudejaarsavond, zaterdag 31 decem-
ber 19.00 uur, komen wij samen voor een 
kort bezinningsmoment om een bewogen 
jaar af te sluiten. Op nieuwjaarsdag, zondag 
1 januari kunnen wij elkaar na het uitslapen 
ontmoeten in de dienst die voor deze gele-

genheid om 11.30 uur begint. Na afloop is er 
een nieuwjaars-begroeting. De vraag aan u 
en jou is om (overgebleven) oliebollen mee 
te nemen en die te delen.
Zondag 15 januari sluiten wij als gemeente 
officieel het Focus-traject af. U heeft in de-
cember mee kunnen doen aan de evaluatie 
van dit traject. In de dienst leggen wij alles 
wat is gezegd, gedaan, gebeden en bespro-
ken in de hand van onze God, in het vertrou-
wen dat wat is gezaaid op zijn tijd vrucht zal 
dragen. In de dienst deelt het Focusteam de 

opbrengst van het proces en bedanken wij 
de teamleden voor hun inzet. 
Op zondag 22 januari is er in de Ansfridus-
kerk de jaarlijkse oecumenische viering in 
het kader van de week van gebed. Samen 
met gemeenteleden die behoren tot die 
parochie, de Bergkerk en de Fonteinkerk zin-
gen, bidden en luisteren wij naar het woord 
van God. Van harte welkom in die dienst. 
Zoals elk jaar zal er ook in de Nieuwe Kerk 
een dienst zijn. 

ds. Gerard Kansen

Naar de synagoge van Amersfoort 
Met 17 kinderen uit groep 7 en 8 brachten 
wij maandag 14 november een bezoek aan 
de synagoge van Amersfoort. Een paar foto’s 
laten zien hoe bijzonder deze bijeenkomst is 
geweest. Op de groepsfoto staan wij voor de 

kast waarin de Thorarollen worden bewaard. 
In die kast liggen prachtige eeuwenoude 
boekrollen van perkament. Op een andere 
foto staan wij op de zogenaamde Bima en 
leest de gids een deel uit de Estherrol met 

een echte aanwijsstok, een jad. Op de foto 
met onze handen in de lucht, oefenen wij 
hoe wij met onze handen elkaar de zegen 
kunnen geven. 

Corine, Jessica, Gerard en Yoël

27



St. Joriskerk
Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
In de morgendienst van zondag 18 
december, 4e Advent, zal het sacrament 
van de doop bediend worden aan twee 
kinderen: Yannick Bijvank en Siebe van 
Beek. Mijn voornemen is dit kerkelijke jaar 
het Evangelie van Johannes te lezen. Deze 
zondag een gedeelte uit Johannes 1 of toch 
Lukas 1? Ik weet het nog niet. 
Dit jaar valt eerste Kerstdag op zondag. We 
ontmoeten elkaar die zondagochtend en 
vieren Christus’ geboorte. Het wordt ons 
gezegd “Voor u geboren”. En moet het ons 
niet steeds weer worden gezegd? We lezen 
Lukas 2:1-20 en wie weet ook Johannes 
1:14-18. Johannes heeft zijn eigen manier 
van zeggen. Je moet er een beetje doorheen 
leren luisteren. Maar dan zie je wel heel veel!
Zaterdagavond 31 december hebben we 
de laatste kerkdienst van dit jaar. Tegen het 
einde van het jaar schuilen we bij God. Hij 
is de Laatste. We eindigen in Hem die in alle 
onzekerheid die er is onze echte zekerheid 
is. Nieuwjaarsmorgen (10.00 u), dit keer 
valt Nieuwjaarsdag op zondag, ontmoeten 
we elkaar opnieuw. We begìnnen ook dicht 
bij Hem die ons leven is en voor ons de 
toekomst opendoet. De Bijbellezing op 
Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen 
weet ik nog niet. Mogelijk is die uit 
Johannes. Wie weet een gedeelte uit de 
profeten of een Psalm. 
We gaan een periode tegemoet van extra 
diensten en samenkomsten, diensten 
om naar uit te kijken. Want het Evangelie 
van Kerst blijft verrassen, is steeds weer 
nieuw. Gezegende diensten! We zijn blij 
en dankbaar dat we weer als vanouds het 
Kerstfeest kunnen vieren. Dat is inmiddels 
drie jaar geleden. 

Kerstnachtdienst
Kerstavond vindt traditioneel de 
Kerstnachtdienst in de St. Joriskerk plaats. 
Gelukkig kan ook die weer doorgaan! Het 
thema is dit jaar “Kerstcrisis”. Voorgangers 
zijn ds. D.Ph.C. Looijen (meditatie) en ds. 
W.J. Dekker (liturgie). Medewerking wordt 
verleend door Capella Sint-Joris o.l.v. Lydia 

Liefting. Organist is Rien Donkersloot. 
De dienst begint om 22.00 uur. Vanaf 
21.45 u wordt gestart met het zingen van 
kerstliederen. Welkom!

Geboren
Gerard en Marianne van Beek werden 
verblijd met de geboorte van een gezonde 
zoon. Hij kreeg de roepnaam Siebe. Zijn 
doopnamen zijn Siebe Jens Dinand. Siebe 
werd 26 oktober geboren. Tiemen en Pippa 
zijn zijn trotse broer en zus. Ook langs deze 
weg feliciteren we Gerard en Marianne met 
de geboorte van hun zoon. We wensen ze 
geluk en zegen, en liefde en wijsheid van 
God om hun kinderen voor te gaan in leven 
voor Hem (Weerklank lied 15).

In memoriam 
Zondag 20 november jl. stonden we stil 
bij hen die overleden zijn in het voorbije 
kerkelijke jaar. We noemden hun namen, 
voor God en voor elkaar. In dankbare 
herinnering schrijven we ook hier hun 
namen:
- Yvonne Aalderink, overleden in de 

leeftijd van 90 jaar op 17 december 2021
- Elizabeth Vons, 

overleden in de leeftijd 
van 87 jaar op 7 maart 
2022

- Lammigje Hendrika 
Doornenbal - ter Stege, 
overleden in de leeftijd 
van 94 jaar op 27 juli 
2022

We lazen de geschiedenis 
van Elia’s levenseinde zoals 
beschreven in 2 Koningen 
2. Een indrukwekkend 
afscheid werd het tussen 
Elia en Elisa. Loslaten valt 
niet mee. Maar God is er 
bij, en hoe. 

Kerkenraad
We zijn dankbaar dat br. 
Frank van den Bunt zijn 

verkiezing tot diaken heeft aanvaard nu 
br. Cees Mouthaan zijn werkzaamheden 
per 1 januari beëindigt. We wensen 
Frank vreugde en zegen van God bij zijn 
ambtelijke taken. Br. Gert Schaaij zag zich 
om persoonlijke redenen genoodzaakt om 
de voorzittershamer over te dragen en als 
ouderling terug te treden. We vinden dat 
jammer maar respecteren zijn besluit. We 
zijn dankbaar voor wat Gert en Cees de 
voorbije jaren voor de kerkenraad en de 
wijkgemeente hebben betekend en wensen 
ze Gods zegen toe. 

Tenslotte
U en jullie allen mooie en gezegende 
Kerstdagen toegewenst en een voorspoedig 
nieuw jaar!

Een hartelijke groet, 
W.J. Dekker
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Kerstmaaltijd in Filalethes 

De deur staat voor je open
Kom je even binnen lopen
Om te eten en te praten
Al je onrust los te laten
Want je bent toch niet vergeten 
Dat je altijd hier mag eten

Zie je de gedekte tafel
Op de plek waar ik ontrafel
Wat er binnen in je hart leeft
Wat jou moed en wat jou kracht geeft
En ik zal geen oordeel geven
Maar in liefde met je leven

Deel met mij in de overvloed
Er is genoeg
Voel je vrij jezelf te zijn 
Je bent en blijft altijd welkom

(Tekst: Kinga Ban)

Die tafels dekken wij op zaterdagavond 24 
december in Filalethes.
Dit doen we vanuit het verlangen om samen 
Kerstfeest te vieren, om een plek in de bin-
nenstad te bieden waar je zomaar aan mag 
schuiven. 

Iedereen is welkom om aan te schuiven. En 
neem gerust een buurman of buurvrouw 
mee die alleen zit, of een gezin graag in 
contact komt met anderen, iemand die in 
de kou zit. 
Ook vinden we het fijn als je wat eten mee-
neemt als je dat kunt missen. 

Voor de kinderen starten we met een film 
om 16 uur. 
De maaltijd begint om 18 uur.  
Zie de flyer voor verdere info of stuur even 
een mailtje naar igeurs80@gmail.com.
Aanmelden is niet nodig. 

Francina Boonzaaijer, Anneleen Dekker, Dicky 
Griffioen en Inge Geurs
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Van de geestelijke verzorging
Wat is kerst in onze dagen?
De mensheid heeft nog zoveel vragen
waarop nooit een antwoord kwam.
Wat kunnen we dan nog verwachten?
Hoe zuiver zijn onze gedachten 
nu hebzucht ons ‘t geluk ontnam?

Denk dan aan het Kind 
waarin Kerst haar oorsprong vindt: 
er was geen boom, er was geen bal, 
alleen een kribbe in een stal, 
een heel gelukkig ouderpaar, 
wat herders en een engelenschaar. 

Laten wij samen weer proberen 
tot die eenvoud terug te keren; 
want wint oprechtheid van de schijn 
dan krijgt op onze aarde 
het leven weer een nieuwe waarde 
en dan kan ’t pas echt kerstfeest zijn!

Kring in de Kapel
De datum van de eerstvolgende bijbelkring 
is: Dinsdag 31 januari 2023
Info over de ruimte bij de receptie van 
Nijenstede.

Wij gedenken
Op 2 november 2022 overleed 
dhr. W. Uiterwijk
(geboren op 29 augustus 1925).

Op 14 november 2022 overleed 
mw. B.C. van Gaans
(geboren op 21 maart 1929).

Op 16 november 2022 overleed 
mw. J.A.C.M. Janzen-van den Hoogen
(geboren op 29 augustus 1925).

Op 18 november 2022 overleed 
dhr.  M. Buijs
(geboren op 25 mei 1957).

Op 26 november 2022 overleed 
dhr.  A. van Oven
(geboren op 12 augustus 1942).

We wensen alle nabestaanden en eenieder 
die zich met hen verbonden voelt, heel veel 
sterkte toe en nabijheid van God en mensen.

En voor u en jou alle goeds en alvast 
gezegende Kerstdagen! 

 Vriendelijke groeten van Leo Houweling
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Samenwerking met de 
Ruimteviering
Sinds enige tijd heeft de Johanneskerk 
een nieuwe partner: de oecumenische 
Ruimteviering. Dit oecumenisch initiatief 
komt zelden in Drieluik. Deze vieringen 
bestaan al sinds de 80er jaren van de vorige 
eeuw, en worden sinds 2020 in de Johan-
neskerk gehouden. Lange tijd onder corona, 
waardoor samen vieren niet mogelijk was. 
Sinds maart 2022 vieren we maandelijks 
samen, gepaard met veel gesprekken en aan 
elkaar wennen. Dat zetten wij voort in 2023 
op elke derde zondag van de maand (met 
uitzondering van de zomermaanden). Zoiets 
gaat niet vanzelf, ondanks de inhoudelijke 
verwantschap met dit ruimzinnig oecume-
nisch initiatief – de Johanneskerk zelf is ook 
al een brede samenwerking. Natuurlijk is 
het erg jammer wanneer deze en gene zich 
niet helemaal herkent in de dienst in de 
eigen kerk. Maar dat komt voor, ook zonder 
zo’n samenwerking komt dat voor. Daarom 
is blijvend gesprek nodig. Dat hoeft nog 
geen reden te zijn om hier geen positieve 
verwachtingen van te hebben. Je zou toch 

samen moeten kunnen vieren? Met zo’n 
uitgangspunt ontstaat er ruimte. Meer ook 
op ruimteviering,nl

Gebedsweek in januari
Naast een viering met oecumenische 
samenwerking op 15 januari is er meer: De 
Amersfoortse Zwaan biedt gesprekken aan 
over geloven in meervoud, onder de titel 
"Stalenkaart geloven". Meer hierover bij de 
Amersfoortse Zwaan.

Afscheid Willem van Twillert
Onze organist heeft na 43 jaar(!) afscheid ge-
nomen. Willem blijft lid van onze gemeente 
en zal misschien ook nog weer eens spelen. 

Maar aan de constante factor Willem van 
Twillert is een einde gekomen. Wij hebben 
feestelijk afscheid van hem genomen.

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
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

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
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A l l e r l e i

SAVE THE DATE!

Reserveer alvast deze data voor een muzikaal theater over 
Etty Hillesum, de joodse dagboekschrijfster die in Auschwitz 
werd vermoord. Het wordt georganiseerd door De Brug en het 
Spiritueel Cultureel Centrum; ons eigen Brugcombo zorgt voor de 
muziek. Opvoeringen: zondagmiddag 12 maart om 16.00 uur in 
de Brug en zaterdag 25 maart om 15.00 uur in de Xaverius.

De Hoeksteen zoekt 
een predikant!
Kent u een predikant die geschikt is voor onze 
wijkgemeente de Hoeksteen? Geef zijn / haar naam door 
aan de beroepingscommissie, (beroepingscommissie@
hoeksteenamersfoort.nl). 
Bedankt alvast!

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 
van het rijk zich moesten laten inschrijven.”

Al twaalf jaar is hij in Nederland. Aarzelend pakt hij zijn 
dozen weer in, sommige  zijn nog niet eens uitgepakt. Tussen 
de dozen en vele spulletjes, gaan zijn gedachten regelmatig 
terug naar de tijd die hij doorbracht in het knusse studiootje. 
Wat was hij blij dat hij vanaf februari via st. de Rustplek bij dit 
gezin een warm thuisplekje kreeg. 

Helaas is zijn scootmobiel al een paar weken stuk en kan zijn 
bevriende monteur deze niet repareren i.v.m. corona. Hij had 
zo graag zijn laatste dagen hier zo veel mogelijk willen tolken 
voor de Oekraïners op de locatie Zonnehof. Overal ging hij 
met hen naar toe. Naar de dokter, tandarts, gynaecoloog, het 
maakte hem niet uit, hij zette zich in waar hij nodig was. Dat 
‘nodig’ zijn, dat voor een ander van betekenis kunnen zijn was 
zijn dagelijks medicijn om vol te houden en te overleven in 
Nederland zonder verblijfsvergunning. 

Het was vooral het contact met mensen dat hem liet 
doorzetten. Maar zijn gastvrijheid stond vaak in schril 
contrast met opvangmogelijkheden voor mensen zoals 
hij. Als één van de vele ongedocumenteerden in dit land, 
is hij afhankelijk van liefdadigheid, gastvrije mensen, 
meewerkende artsen, etc. Te moeten overleven als man op 
middelbare leeftijd in een land waar je niet bestaat, is heel 
hard werken en erg stressvol. Zijn gezondheid, vertrek van 
kinderen naar buitenland, kleinkinderen die hij te weinig 
ziet, maakten zijn dagen soms ondraaglijk. Hierdoor zag hij 
vaak niet dat zijn inzet voor andere mensen een dierbaar 
lichtpuntje is. 

En zo zie ik hem voor me hoe hij met een hart en hoofd vol 
herinneringen zijn dozen verder inpakt. Zijn verblijfplekje 
ruilt hij over enkele dagen in voor een onbekende opvangplek. 
We brengen hem naar Ter Apel, waar hij een hernieuwde 
aanvraag gaat indienen voor een verblijfsvergunning. 

Dankbaar voor hem, dat er goede hoop is, dat het dossier 
volledig in orde is, er een advocaat is die hem hierin verdedigt. 
Maar wat is het allemaal spannend en onzeker wat hem deze 
reis nog allemaal te wachten staat. Er is één ding wat hem de 
moed geeft om dit te kunnen doen. “Niet meer als een illegale 
willen wonen in Nederland, maar als volwaardige burger zich 
inzetten voor een medemens.” 

Er is een grens aan uithoudingsvermogen van mensen 
en ontwikkelingen in het asielbeleid zijn niet bijzonder 
hoopvol. Laten wij dan vooral voor blijven bidden voor al deze 
moedeloze reizigers en voor hen blijven hopen dat er een 
toekomst komt voor hen als medeburgers.   
 
Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA
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Kerk-
diensten
DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee

Zondag 18 december 10.00 uur
Ds. N. Tramper
18.30 uur
Ds. P. Schormans

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
Ds. D.P.C. Looijen

10.00 uur
Ds. Marianne van 
Amerongen

10.00 uur
Ds.  A. Baarslag
17.00 uur
Vesper

10.00 uur
Ds. Jos van Oord

10.00 uur
Ds. Peter Schormans
15.30 uur
Kinderkerstfeest

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. A. Bloemendal, 
Barneveld

Zaterdag 24 december 22.00 uur
Ds. J. van Baardwijk 
Schrift en Tafel  
Kerstavond

19.00 uur
Ds. Rein van der Zwan
Kerstmusical

zie De Bron 21.00 uur
Ds. R. van der Zwan

22.00 uur 
Ds. Peter Schorman
Kerstnachtdienst

21.30 uur 
Kerstnachtdienst
in de Zwaan

Zondag 25 december
Kerst

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
J. van den Berg

10.30 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Gebed 
Kerstmorgen

10.00 uur
Ds. Rein van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. T. Woltinge 

10.00 uur
Ds. J. Wolswinkel

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen
Kerstdienst

18.00 uur
Ds. L. Wüllschleger, 
Harderwijk

26 december
Dr. W.J. Dekker
kerstviering jeugd

10.30 uur 
Kerst in de Zwaan

Zaterdag 31 december 19.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd

19.30 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Gebed
Oudjaar

19.00 uur
Ds. Rein van der Zwan
Oudejaarsavond

19.00 uur
Dr. A.J. Plaisier
Oudejaarsdienst

zie De Bron 19.00 uur 
Ds. Gerard Kansen
Oudjaarsavond

Zondag 1 januari 10.30 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Drs. C.C. de Vreugd

10.30 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Gebed

10.30 uur
Ds. Rein van der Zwan
Nieuwjaarsvesper

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.30 uur
Ds.  Jan Wolswinkel
Ochtengebed

10.30 uur
Nieuwjaarsdienst

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Marcel Kemp

Aanvang dienst
11.30 uur!
Ds. Gerard Kansen

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

Zondag 8 januari 10.00 uur
Ds. W.J. van Schaijk
18.30 uur
Ds. T. Doornenbal

09.30 uur
Ds. Dick van Arkel
Schrift en Tafel  
10.30 uur
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. Rein van der Zwan

10.00 uur
Ds. M. Vonkeman

10.00 uur
Ds.  Jan Wolswinkel
Heilig Avondmaal
17.00 uur
dhr. Job van den Berg
Vesper

10.00 uur
Ds.  M. Los

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. E. J. Hempenius

09.30 uur
Ds. J. Westland, Putten
18.00 uur
Ds. H.E. Veldhuijzen, 
Schelluinen

Zondag 15 januari 10.00 uur
Prof. dr. IG Immink
18.30 uur
Ds. E.E. Bouter

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
Drs. Erik Idema

10.00 uur
Ds. M. van Amerongen

10.00 uur
Marijke van de Pol

10.00 uur
Ds. Alke Liebich
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
bevestiging 
ambtsdragers
18.00 uur
Ds. J.W. van Bart, 
Harderwijk

10.00 uur viering in de 
Gebedsweek voor de 
Eenheid, OudKathKerk 
op het Zand, 
voorgangers pastoor 
Scheltinga en ds. Van Loo

Zondag 22 januari 10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. D. Ph. C. Looijen

09.00 uur
Ds. J. van Baardwijk 
Oecumenische dienst

10.00 uur
Ds. Rein van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Wim Bos

10.00 uur
Ds. W. van Wakeren

Fonteinkerk gesloten 10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. W. P. van der Hoeven

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

Zondag 29 januari 10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. B. Visster
Adventure!

09.00 uur
Ds. P. van der Harst 
Schrift en Tafel  
10.30 uur
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. L. Schoonderbeek

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Ids Smedema

10.00 uur
Ds. M. de Goei-Jansma

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Gerdienke Ubels

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. E. van den Noort, 
Nijkerk

28/01 16.00 uur 
viering met Zwaankoor, 
rondom tentoonstelling 
Maria Magdalena
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Kerk-
diensten
DATUM Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Stadsdominee
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Ds. Gerard Kansen
Kerstdienst

18.00 uur
Ds. L. Wüllschleger, 
Harderwijk

26 december
Dr. W.J. Dekker
kerstviering jeugd

10.30 uur 
Kerst in de Zwaan

Zaterdag 31 december 19.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd

19.30 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Gebed
Oudjaar

19.00 uur
Ds. Rein van der Zwan
Oudejaarsavond

19.00 uur
Dr. A.J. Plaisier
Oudejaarsdienst

zie De Bron 19.00 uur 
Ds. Gerard Kansen
Oudjaarsavond

Zondag 1 januari 10.30 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Drs. C.C. de Vreugd

10.30 uur
Ds. J. van Baardwijk
Schrift en Gebed

10.30 uur
Ds. Rein van der Zwan
Nieuwjaarsvesper

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.30 uur
Ds.  Jan Wolswinkel
Ochtengebed

10.30 uur
Nieuwjaarsdienst

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Marcel Kemp

Aanvang dienst
11.30 uur!
Ds. Gerard Kansen

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

Zondag 8 januari 10.00 uur
Ds. W.J. van Schaijk
18.30 uur
Ds. T. Doornenbal

09.30 uur
Ds. Dick van Arkel
Schrift en Tafel  
10.30 uur
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. Rein van der Zwan

10.00 uur
Ds. M. Vonkeman

10.00 uur
Ds.  Jan Wolswinkel
Heilig Avondmaal
17.00 uur
dhr. Job van den Berg
Vesper

10.00 uur
Ds.  M. Los

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. E. J. Hempenius

09.30 uur
Ds. J. Westland, Putten
18.00 uur
Ds. H.E. Veldhuijzen, 
Schelluinen

Zondag 15 januari 10.00 uur
Prof. dr. IG Immink
18.30 uur
Ds. E.E. Bouter

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
Drs. Erik Idema

10.00 uur
Ds. M. van Amerongen

10.00 uur
Marijke van de Pol

10.00 uur
Ds. Alke Liebich
Ruimteviering

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
bevestiging 
ambtsdragers
18.00 uur
Ds. J.W. van Bart, 
Harderwijk

10.00 uur viering in de 
Gebedsweek voor de 
Eenheid, OudKathKerk 
op het Zand, 
voorgangers pastoor 
Scheltinga en ds. Van Loo

Zondag 22 januari 10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. D. Ph. C. Looijen

09.00 uur
Ds. J. van Baardwijk 
Oecumenische dienst

10.00 uur
Ds. Rein van der Zwan

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Wim Bos

10.00 uur
Ds. W. van Wakeren

Fonteinkerk gesloten 10.00 uur
Ds. Alke Liebich

10.00 uur
Ds. W. P. van der Hoeven

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

Zondag 29 januari 10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. B. Visster
Adventure!

09.00 uur
Ds. P. van der Harst 
Schrift en Tafel  
10.30 uur
Schrift en Gebed

10.00 uur
Ds. L. Schoonderbeek

10.00 uur
Dr. A.J. Plaisier

10.00 uur
Ds. Ids Smedema

10.00 uur
Ds. M. de Goei-Jansma

10.00 uur
Ds. Wim Verschoor

10.00 uur
Ds. Gerdienke Ubels

10.00 uur
Ds. Gerard Kansen

09.30 uur
Dr. W.J. Dekker
18.00 uur
Ds. E. van den Noort, 
Nijkerk

28/01 16.00 uur 
viering met Zwaankoor, 
rondom tentoonstelling 
Maria Magdalena
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A l l e r l e i
Het Kerkelijk Bureau gaat met kerstreces 
van vrijdag 23 december t/m maandag 
2 januari. De medewerkers wensen u 
gezegende Kerstdagen en een gelukkig 
2023!
 
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.

 

 

 

 

 

 

 

KERSTNACHTDIENST ST JORISKERK, Hof 1 

‘Kerstcrisis…………geen plaats……….’ 

op  zaterdag 24 december - deuren open- 21.15 uur - aanvang dienst 22.00 uur 

met medewerking van: 

 Predikanten: ds. W.J. Dekker en ds. D. Ph.C. Looijen  

Koor: Capella Sint Joris o.l.v. Lydia Liefting 

Orgel: Rien Donkersloot    

  Trompet: Paulien Hoogendoorn en Marije Wijkamp 

samenzang van bekende Kerstliederen 

Iedereen is hier van harte welkom 

Toegang vrij, collecten voor onkosten en voedselbank 

de dienst wordt ook via internet uitgezonden https://sintjoriskerk-amersfoort.nl/ 

Samen
Zingen met

Kerst

U BENT VAN HARTE

 Welkom

Kerstzangavond
24 DECEMBER

21.00 uur Emmaüskerk ,  Noordewierweg 131

-  k e r s t k r a n s j e s   -  w a r m e  c h o c o l a d e m e l k  -  k e r s t s t o l  -
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Warme Kamer aan de Zuidsingel
Bij ons zit je warm - Diaconaal AandachtsCentrum 

Ooit binnengelopen bij het Diaconaal AandachtsCentrum op 
Zuidsingel 5? Gewoon eens doen! Je wordt er gastvrij welkom 
geheten en ontmoet er mensen die je anders nooit had 
gesproken. Je gaat vast en zeker rijker weer naar huis.

Wij zijn een Diaconale ontmoetingsplek, dit betekent dat we de 
samenleving willen dienen en aandacht geven aan wie er op ons 
pad komt. Onze motivatie komt voort uit het geloof in een God 
voor wie ieder mens telt. Wij geloven dat we als mensen bedoeld 
zijn om met elkaar verbonden te zijn, we hebben elkaar nodig en 
iedereen heeft de ander iets te bieden. We willen naast mensen 
gaan staan, ongeacht achtergrond of hoe het met je gaat. We 
willen opkomen voor mensen die om wat voor reden dan ook in 
een kwetsbare periode van hun leven zijn of aan de rand van de 
samenleving staan. Onze huiskamer is een plek van ontmoeting, 
creativiteit, gezelligheid en aandacht. We doen ons werk graag in 
verbondenheid met de kerken. Je bent dus zelf van harte welkom 
voor een bakkie met aandacht, ook als je altijd hebt gedacht dat 
een inloophuis niets voor jou is. Probeer het eens en misschien 
ontdek je wel dat jij ook iets kunt toevoegen aan deze mooie plek. 

We vinden het deze winter extra belangrijk om zoveel mogelijk 
open te zijn want we willen niet dat mensen in de kou zitten. 
We zijn daarom op zoek naar nieuwe gastheren en 
gastvrouwen. Zij schenken bij ons koffie en thee met aandacht.  
Ben je beschikbaar voor 2 uur (per week, per 2 weken of per 
maand) neem dan contact op met Rianne (coordinator@
daczuidsingel.nl;  06-33148575). 

www.warmekamers.nl
www.daczuidsingel.nl CARTOON JOHAN



VREDE OP AARDE

Sinds ik weet dat er morgen weer een dag is                
en geen enkele nacht eeuwig duurt                                 
zie ik verlangend uit naar morgen!                      

Huub Oosterhuis                                                                         

Maak een kerst-kijkdoos

Door het hele magazine heen vind je plaatjes. Van Maria, Jozef, 
de wijzen, de ezel en nog meer. Je kunt hier een kijkdoos mee 
maken. Wat heb je nodig:
Een oude schoenendoos - Karton - Schaar - Lijm
Andere versieringen als je dat leuk vindt.
Hoe maak je het:
1.  Zoek alle plaatjes op en knip ze uit. (ook op de voorkanten 

vind je plaatjes!)
2.  Plak ze op karton en vergeet niet het vouwrandje aan de 

onderkant, anders vallen ze om. 
3.  Zet ze in de doos en lijm ze eventueel vast.
4.  Versier de doos verder.
5.  Maak een gat om doorheen te kijken en in het deksel wat 

lichtgaatjes (lijken net sterren!)
6.  Laat iedereen er doorheen kijken, want zoiets moois 

hebben ze vast nog niet gezien!
Geen ruzie maken met je broertje of zusje die ook een kijkdoos 
wil...  op www.pkn-amersfoort.nl/drieluik kun je de plaatjes ook 
downloaden. Dus iedereen kan er eentje maken!                                     

 Ik ervaar vrede op de "grote stille heide", hier zonsopgang op 
het Kootwijkerzand. 
                                         

Vrede zij u

Het lied 'Vrede zij U' gezongen in een 
volle kerkzaal geeft mij iedere keer 
een moment van vrede. Ik sluit dan 
mijn ogen en laat me meevoeren op de 
stemmen van anderen.

Mehr as ein bisschen Frieden

We hebben van onze fouten niet veel geleerd en
Ons van vrede steeds verder verwijderd
Daarbij geloofden wij dat
Wij hier een betere wereld zouden scheppen. 
Meer dan een beetje vrede
Lieve God, maak ons door schade eens slim
Dat wij begrijpen, een beetje is niet genoeg

Zie QR code voor een volledige versie van het lied (in het Duits)

Inge Borst, Hoeksteen                                                  

Psalm 121 (NBG '51)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Vrede als je langs het strand fietst en je voelt de spatten 
zeewater en je hoort alleen de zee en de wind.
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Ik ervaar vrede door een boswandeling met de hond. Even 
genieten van de schepping en niet denken aan alle problemen 
in de wereld.
Ik zing dan vaak: 'dank u voor deze nieuwe morgen, dank u 
voor deze nieuwe dag'. 

Petra, Nieuwe Kerk                           

VREDE OP AARDE

Vrede: het wonder der natuur, een vredige stilte, stromend 
water, mooie zonsondergang, fluitende vogels.

Anoniem
                                                                                

Vrede?

‘Vrede, vrede, geen gevaar!’ 
ach, geloofde ik dat maar: 
de wereld staat weer op zijn kop 
toch zetten wij de kerstboom op 
 
en doen opnieuw twee lange dagen 
of ieder heeft in elk behagen; 
nog voor de boom weer buiten ligt 
zijn wij dus allemaal gezwicht 
 
en dwalen wij gewoon weer verder 
nog steeds als schapen zonder Herder; 
en blijft de Engel zich afvragen 
wanneer het eindelijk gaat dagen… 
 
Totdat het tot ons doordringt dat 
die stille Stem de waarheid had: 
‘Kom in Mijn armen, mensenkind, 
in jòu Mijn nieuwe Rijk begint!’ 

Joop




