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Protestantse  gemeente Hoogland/               

Amersfoort-Noord (PKN)

(wĳ kgemeente De Inham en Veenkerk en PKN-

gedeelte

Het Brandpunt) www.lopendvuur.net

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: Henk Veldhuis, tel. 033 4808807

Secretaris: Ilse van Zeewĳ k Vink, 

akscriba@pknamersfoortnoord.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Harm Blaak, tel. 033 4565515, 

voorzittercvk@pknamersfoortnoord.nl

Secretaris: Ria van Voorst,

 secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl

Contactadres Kerkbalans: 

Karl de Vries, tel. 033 4620076

IBAN NL 80 RABO 0373722834

t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/

Amersfoort-Noord, 

geldwervingcvk@pknamersfoortnoord.nl

College van Diakenen

Voorzitter Nicoline Rodenburg, tel 06 55847777

diaconiehan@gmail.com

Penningmeester: Kees Ruissen

IBAN NL39 RABO 0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN

Hoogland/Amersfoort-Noord

Diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink, 

dow@pkn-amersfoort.nl

Kerkelĳ k Bureau 

Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland, 

tel. 033 4805096, dinsdag van 9.00-15.00 uur.

kerkelĳ kbureau@pknamersfoortnoord.nl

Begraafplaats Coelhorst

Beheerder: C.W. van Dĳ ke, tel. 06 13 56 78 79

e-mail: beheerdercoelhorst@pknamersfoortnoord.nl

Informatie over activiteiten: www.zindex033.nl

Ontmoetingscentrum De Herberg, Nieuwland

Watersteeg 85.3824 EL Amersfoort, tel. 4571141.

Open: ma, di, woe, do en vrĳ  van 10-12 uur;

1e en 3e zondag van 14.00-16.00 uur

www.deherbergnieuwland.nl, 

contact.deherberg@gmail.com

Coördinator 

Carolien van Middelaar, 

carolien.deherberg@gmail.com

Op maandagochtend is Carolien aanwezig, op 

woensdagochtend is Ds. Anna Walsma aanwezig

Lokaal bestuur De Herberg

Secr. Will ten Hoedt, tel. 06- 22464788

w.tenhoedt@hetnet.n1

Agendabeheer

Peter Jong, reserveren.deherberg@gmail.com

Inloophuis De Ontmoeting Kattenbroek en 

Zielhorst

De Bekroning 2, 3823 EA Amersfoort,

tel. 033 4562805, info@inloophuisdeontmoeting.nl

Coördinator: Sandra van der Werf

Dagelĳ ks open zo, ma en vrĳ  14-16 uur, di, wo en 

do 10.00-12.00 uur.

Openingstĳ den Wereldwinkel tĳ dens inloopuren, 

behalve op vrĳ dag en zondag

Het Brandpunt, Oecumenische geloofs-

gemeenschap Zielhorst/Kattenbroek/

Nieuwland

Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort,

tel. 033 4554666

Openingstĳ den ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur

www.hetbrandpunt.net

Pastores: 

Anna Walsma, Ds. Rĳ perstraat 32,

3815 XE Amersfoort, tel. 06-23973284

anna.walsma@hetbrandpunt.net (vrĳ : maandag)

Miriam Bierhaus, 

miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net

Oecumenische Wĳ kraad (OWR)

Voorz: vacature 

Secr: Johan van der Vorm, tel. 033 4563697

secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Penningmeester: Hans van Westerlaak,

vanwesterlaak@planet.nl

IBAN NL34 RABO 0123 0518 00

t.n.v Oecumenische Wĳ kraad Brandpunt 

Kerkenraad

Secr: Johan van der Vorm, tel. 033 4563697

johanvandervorm@kpnmail.nl

Locatieraad

Vacature

Aandacht en contact

mw. Dolly de Vries, tel. 033 4561705, 

devriesdolly@gmailcom

pastoraat@hetbrandpunt.net

Aanspreekpunt kosters

Kees van Dĳ ke, tel. 06 53989627,

koster@hetbrandpunt.net

Vervoer: 06-38403589 (Linda Oosterveld)

De Inham, protestantse gemeente

Protestantse wĳ kgemeente

Hamseweg 40,3828 AE Hoogland, 

tel. 033 4805125, 

Kerkdiensten: zondag 10.00 uur. 

Kerkrĳ dienst: Nicoline Rodenburg, 

tel 06 55847777

Open: maandag t/m vrĳ dag 11.00-12.00 uur 

(dinsdag en donderdag 10-12 uur). 

www.inham.net (ook voor aanmelden Nieuws-

brief)

Predikant: Martin Snaterse, 

Laan van Duurzaamheid 77, 3824 DZ Amersfoort

tel. 033 7857646, 06 17388270 , 

martin.snaterse@inham.net

(vrĳ : woensdag; inloopspreekuur donderdag 

10.00 - 11.00 uur in De Inham)

Pastoraal meldpunt: 

pastoraat@inham.net. Heleen Bulthuis 

tel. 06-46273234 en Aukje Wesseling, 

wesselingaukje@gmail.com

Kerkenraad: Voorzitter Ariska Holland, 

tel. 033 480 6437

Secretaris: Gertjan Noordstra, tel. 033 8885704

e-mail: gertjan.noordstra@inham.net

Koster: Henk Tornĳ , tel. 06 41647810

Assistent-koster: Akke lsarin tel. 033 4802235

e-mail: koster@inham.net

Veenkerk, Protestantse gemeenschap

 in Vathorst

Protestantse gemeenschap in Vathorst

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort

Postadres: Wezeperberg 1, 3825 DJ Amersfoort

www.Veenkerk.nl

Predikant: Rolinka Klein Kranenburg,

Pluviersingel 3,

3871 TD Hoevelaken, tel. 06 55874738, 

predikant@veenkerk.nl

Pastoraal meldpunt: tel. 06 83119907

Voorzitter: Daniëlle Donath, 

voorzitter@veenkerk.nl

Namen en adressen



Van de redactie
Ons tweede nummer samen met Drieluik is weer een feit! En in kleur! We hopen dat je dat kan genieten van de verhalen over Kerst. 

Het thema vrede is voor iedereen anders. Een lied, een herinnering, muziek. Op welke momenten ervaar jĳ  vrede? 

Wĳ  van de redactie wensen je goed Kerstdagen en een gezond en vredig nieuwjaar! 

De redactie

      Gemekker

Lopend vuur 

            in kleur ...

Ik fl eur ervan op!!
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Het pastoresteam van De Veenkerk, De Inham en Het Brandpunt 

wenst jullie en u allemaal licht en uitzicht met kerst en vreugde en

 inspiratie voor het nieuwe jaar!  Rolinka Klein Kranenburg, Martin 

Snaterse, Miriam Bierhaus en Anna Walsma.

Voor u ligt een nieuwe versie van een gezamenlĳ ke uitgave van Drieluik en Lopend Vuur, de kerkbladen van de Protestantse 

Gemeente Amersfoort (PGA) en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord (PGHAN). Dit is dus het tweede proef-

nummer. Op het eerste proefnummer kregen we veel positieve reacties. Ook de fi nanciële bĳ dragen die u stortte op basis van de 

QR code overtroff en onze verwachtingen. Onze hartelĳ ke dank daarvoor. We voelen dit als een stimulans om verder te werken aan 

een gezamenlĳ k kerkblad. 

Het samengaan van de bladen is zeker nog geen gelopen race. Er moet nog het nodige worden besproken en afgesproken. Welke 

vorm moet dat blad krĳ gen en hoeveel edities? Vanuit beide kanten staan we er positief in. Laten we ons daar aan vast houden. 

Als u het van belang vindt dat het kerkblad doorgaat, dan nodig ik u opnieuw uit om via onderstaande QR code uw bĳ drage weer te 

geven. 

Alvast hartelĳ k bedankt.

Henk Veldhuis

(voorzitter Algemene Kerkenraad PGHAN)

Henk.Veldhuis@inham.net

Of doe zelf een overboeking op rekeningnummer: NL52 RABO 0123 0603 03  t.n.v. Prot.Gem. Hoogland/Amersfoort-Noord Kerkblad 

Lopend Vuur.

Van de voorzitter
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Het Brandpunt
Oecumenische geloofsgemeen-

schap Zielhorst/Kattenbroek/

Nieuwland

Laan naar Emiclaer 101, 

3823 EG Amersfoort

Pastor: Anna Walsma

Op de Brandpuntpagina’s laten we 

je kennismaken met mensen uit Het 

Brandpunt, want zĳ  geven Het Brandpunt 

een gezicht. In deze tĳ d van uitzien naar 

de komst van een Kind komt Annefi eke 

Prins-Griffi  oen aan het woord. Annefi eke 

is vanuit de oecumenische wĳ kraad be-

trokken bĳ  het jeugdwerk in Het Brand-

punt. Ze maakt zich sterk voor een eigen 

plek voor kinderen en jongeren in de kerk.

Al direct na haar verhuizing naar Amers-

foort in 1994 raakt Annefi eke met haar 

man Kees en hun drie kinderen betrok-

ken bĳ  Het Brandpunt. Ze worden allebei 

actief in de kerk, Kees als koster en Anne-

fi eke als voorzitter van het kinderwoord-

dienstteam. Die taak vervult ze zo’n 7 jaar 

lang met veel plezier. Ook professioneel 

is ze met kinderen en de begeleiding van 

kinderen bezig. Ze werkt achtereenvol-

gens als leerkracht in het basisonderwĳ s, 

als orthopedagoog op een VMBO school, 

als schoolleider op een basissschool en 

inmiddels alweer 13 jaar als adviseur On-

derwĳ s, Kwaliteit en Innovatie bĳ  PCOU 

Willibrord in Utrecht. In die functie werkt 

ze niet meer zo direct met kinderen, maar 

zet ze zich in voor kwalitatief goed onder-

wĳ s voor kinderen.

Op de vraag wat het zo boeiend maakt 

om met kinderen en jongeren te werken, 

zowel in de kerk als in het onderwĳ s ant-

woordt Annefi eke dat het gaat om kansen 

geven, zodat kinderen kunnen groeien. 

“Hoe jonger je kinderen meeneemt naar 

de kerk, hoe meer kansen je ze geeft 

om hun eigen weg te vinden, hun eigen 

mening te vormen en ze te laten groeien. 

De uitkomst van dat proces is eigenlĳ k 

nooit wat je verwacht, maar je kunt ze wel 

iets meegeven. Zelf heb ik altĳ d tegen 

mĳ n kinderen gezegd: “Ik heb bĳ  je doop 

iets beloofd, en dus ga ik je iets vertellen 

over God en Jezus en de bĳ bel.” Kinderen 

kansen geven is sowieso belangrĳ k voor 

hun gevoel van eigenwaarde en verbon-

denheid met de omgeving waar ze in 

leven. Op onze school in Utrecht vinden 

we dat elk kind een keer bovenop de Dom 

gestaan moet hebben, en elk kind een 

keer in Tivoli gezeten moet hebben. Als je 

je stad kent voel je je er meer mee verbon-

den. Dat geldt voor de kerk ook.”

Kinderen en jongeren kansen geven om 

binnen de kerk een goede en veilige plek 

te vinden om te groeien, dat ziet Anne-

fi eke als haar taak. “Het mooiste is als 

kinderen samen opgroeien in de kerk en 

er een vriendengroepje vinden. Ik zie dat 

bĳ  een groepje twintigers dat elkaar al van 

jongsaf aan kent. Ook in het Brandhout-

café van jongeren tussen 12 en 16 jaar en 

in de 16+ groep zie je dat er een veilige 

plek ontstaat doordat de jongeren elkaar 

goed kennen. Ik zie dat juist jongeren be-

hoefte hebben aan zingeving en spiritu-

aliteit. Met de overgang van basisschool 

naar voortgezet onderwĳ s wordt er zoveel 

onzeker. Waar vind je dan een plek waar je 

het gesprek daarover kunt aangaan? Daar 

kan de kerk iets betekenen.”

Annefi eke wil jongeren ook letterlĳ k een 

goede plek geven in de kerk. Er zĳ n al 

langere tĳ d plannen om van de zaal waar 

de jeugdactiviteiten plaatsvinden een 

echte chillplek te maken. “Jongeren heb-

ben daar best ideeën over. Toen ik nog 

huiscatechese gaf, had ik een hangstoel 

in de woonkamer. De jongeren stonden 

dan al een kwartier voor aanvang op de 

stoep, omdat ze allemaal in die stoel 

wilden zitten. Maar een plek geven gaat 

ook over dingen als: hoe vaak staat er 

iets over of van kinderen en jongeren 

in de nieuwsbrief van je kerk? En geven 

we ze ook de ruimte om van betekenis 

te zĳ n? Welke rol mogen kinderen en 

jongeren vervullen in de gemeenschap? 

Mogen ze af en toe iets bĳ dragen, of 

krĳ gen ze de kans om op een meer 

volwaardige manier bĳ  te dragen? Ik 

vind ook dat jongeren aangemoedigd 

moeten worden om te zeggen wat zíj 

willen. Ook dan helpt het enorm als je 

met een groepje bent, want dan voelt het 

veiliger om iets te zeggen en te doen. Ik 

ben ervan overtuigd dat als wĳ  ruimte 

creëeren voor jongeren zĳ  ons ook iets 

te bieden hebben. Maar dat moet wel op 

een ontspannen manier gebeuren. Want 

het is net als zand in je hand houden: 

als je te hard knĳ pt loopt het tussen je 

vingers door.”

Verhalen uit Het Brandpunt

Annefi eke Prins-Griffi  oen

Maak kennis met ...
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Verhalen uit Het Brandpunt

Net als in veel kerken is het groepje 

kinderen en jongeren in Het Brandpunt 

op het moment klein. Bovendien hebben 

kinderen en jongeren tegenwoordig ook 

een volle agenda, met school, sport en 

allerlei andere activiteiten. Desondanks 

ziet Annefi eke kansen voor het jeugd- en 

jongerenwerk. “Met de kleintjes van nu is 

er een kans om weer een groepje te gaan 

opbouwen. En verder is het belangrĳ k 

om jongeren en kinderen het gevoel 

te geven dat we het waarderen dat ze 

er zĳ n en wat ze doen. Mĳ n man vroeg 

ooit een leerling een som aan de andere 

leerlingen uit te leggen, omdat hĳ  vond 

dat die dat goed kon. Dat heeft heel veel 

gedaan voor het zelfvertrouwen van die 

leerling, zo hoorde hĳ  later. Volgens mĳ  

ligt daar een taak en een uitdaging voor 

ons allemaal, als leden van de geloofs-

gemeenschap, en niet alleen voor de 

mensen van het jeugdwerk. We kunnen 

de kinderen en de jongeren allemaal 

het gevoel geven dat ze gewaardeerd 

worden door met hen te zoeken naar 

vormen van kerk-zĳ n en vieren die bĳ  

hen passen.”

Zoek de Schat!
Voorzien van schep en zand-

taartvormpjes trekken zondag 13 

november negen kinderen, van nul 

tot zeven jaar, de kerkzaal van Het 

Brandpunt binnen. Voorin de kerk-

zaal ligt een groot kleed met daarop 

– in een bak - een bergje zand, een 

schaal, een gieter vol water, wat 

schapenvachtjes, de paaskaars en 

te midden van dat alles De Bĳ bel: alles 

gereed om te gaan Schatgraven in Het 

Brandpunt.

Deze eerste keer Schatgraven gaan we 

op zoek in het verhaal over de schepping. 

De kinderen ontdekken, voelen, graven 

en bouwen: alle zintuigen doen deze 

ochtend mee.

Uit veel verschillende kleuren 

waxinelichtjes kiezen de kinderen 

een kaarsje. En daar... is Licht! Uit 

een gietertje klatert water in de 

grote glazen schaal: daar is de 

zee. De berg zand wordt land. Met 

veel plezier gooien de kinderen de 

wattenbolletjes omhoog; de ruimte 

wordt lucht.

We planten in de aarde en met 

zandvormpjes maakt ieder kind een 

eigen dier uit het zand. Dan is het de 

beurt aan de mens: Hoofd schou-

ders knie en teen, knie en teen; 

klinkt het.

Na dit alles was het plan even uit te 

rusten, want we hebben met elkaar 

echt iets moois gemaakt. Maar… 

het zand en de vormpjes zĳ n veel te 

leuk; de kinderen spelen enthousiast 

door. Met een hand op de schouder 

van de ander en de andere hand 

ontvangend, zegenen we elkaar. 

Zo beleven kinderen, ouders en 

begeleiders samen een bĳ zondere 

viering rond het eerste verhaal.

Zondag 22 januari gaan we voor de 

tweede keer Schatgraven. In het 

verhaal van Noach. De kerk is vanaf 

09.15u open. 

We starten 09.30u en ronden 

10.00u af. Van harte welkom – en 

neem je schep maar weer mee!

Mail of bel voor meer informatie 

met: miriam.bierhaus@hetbrand-

punt.net / T 06 29 60 60 12
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Caspar: Wĳ  waren reizigers, Melchior en Balthasar en ik. En reizigers moeten altĳ d maar afwachten of ze ergens welkom zĳ n. Want 

wie van ver komt wordt vaak met argusogen bekeken. Mensen kennen je immers niet – hoe weten ze of je goed volk bent? Shalom, 

zeiden we daarom altĳ d, overal waar we kwamen. Vrede, we komen in vrede. Melchior: Waar ben je welkom en waar wil je welkom 

wezen? Aan Herodes’ poort wisten we al: hier zitten we verkeerd. Wat heeft vrede, shalom, in het centrum van de macht te zoeken? 

De machtige Herodes was allervriendelĳ kst. Maar het was een fl uwelen handschoen over een stalen vuist die ons de weg wees 

naar Betlehem. Balthasar: We vonden een man en een vrouw en een klein kind in een kleine stad. Shalom, zeiden we, we komen in 

vrede. En we vonden er vrede. 

Er werd een plaats voor ons 

aan tafel gemaakt, ze deelden 

brood en vis met ons. Het 

kind viel in slaap op Caspars 

schoot. We zongen nog een 

lied: Hoe goed is het, hoe 

heerlĳ k, als broeders bĳ een 

te wonen. 

Caspar: Herodes zal ons niet 

meer, nooit meer terugzien. 

De vrede van het kind doet 

ons voorgoed andere wegen 

gaan.

Anna Walsma

Het was de grootste eer die een engel te beurt kan vallen: de komst van 

de vredevorst aankondigen. Ik zag het ontzag in de ogen van de andere 

engelen. ‘De uitverkoren boodschapper’ fl uisterden ze als ik langs liep en 

negen eerbiedig hun hoofd. Ik wist hoe blĳ  ze waren. Tout le ciel  had het 

erover dat HĲ  Zĳ n belofte ging inlossen en er opnieuw een zoon van David op 

de aardse troon zou komen. Hoezeer wensten wĳ  allen in die andere dimen-

sie, die we ‘aarde’ noemen, vrede toe.

Het was niet de eerste keer dat HĲ  mĳ  had uitgekozen om goed nieuws te bren-

gen aan één van zĳ n geliefde mensen. Ooit stuurde HĲ  mĳ  naar Daniël, de profeet, 

om hem op te beuren. Dat schĳ nt zelfs in de aardse annalen opgetekend te zĳ n. En onlangs 

werd ik naar de priester Zacharias gezonden. Dat ging niet helemaal zoals ik verwacht had: de 

oude man geloofde mĳ  niet en ik zag me genoodzaakt hem te straff en. 

Mĳ n bezoek aan Maria van Nazareth was het hoogtepunt in mĳ n loopbaan. Haar bereidheid om de 

komst van de vredevorst mogelĳ k te maken, haar strĳ dvaardigheid ook… Opgetogen had ik verslag 

aan Hem uitgebracht. Iedereen bazuinde het uit: ‘Nu gaat het gebeuren!’ Michaël ging alvast met de 

hemelse legermachten een ‘Ere zĳ  God’ instuderen.

Ach ja. Het liep helemaal anders. Wĳ  dachten dat ze allemaal heel blĳ  zouden zĳ n met de vrede die hĳ  zou 

brengen als Vredevorst, maar ze hebben hem vermoord. Hĳ  is allang weer hier, want zĳ n vrede gaat wel 

door. Toch lastig... mensen, ze weten niet wat hen tot vrede dient..

Ds. Marjan van der Burg. 

Gabriël

Wijzen
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De Inham
Protestantse wĳ kgemeente

Hamseweg 40,3828 AE Hoogland, 

tel. 033 4805125, 

Kerkdiensten: zondag 10.00 uur. 

www.inham.net 

Predikant: Martin Snaterse

Godly Play 
in De Inham

Lĳ kt het je mooi om je kind op een 

speelse manier te laten kennismaken met 

Bĳ belverhalen en de wereld van God en 

geloven te ontdekken en te beleven?

Kom dan naar Godly Play. In De Inham 

bieden we deze ontmoeting al een tĳ d 

aan. Met veel plezier. Door het verhaal 

te vertellen met behulp van materialen, 

komt het heel dichtbĳ . Daarna is er tĳ d 

om ons in een gesprekje te verwonderen 

en te knutselen over het verhaal.

Vanwege de vele positieve reacties, gaan 

we Godly Play nu ook op zaterdagmiddag 

doen voor nog meer kinderen tussen

4 en 12 jaar! Op zaterdag 4 en zondag 

5 februari luisteren we naar en verwon-

deren ons over het prachtige verhaal van 

De barmhartige Samaritaan. Daarna mag 

je knutselen, tekenen, bouwen of met 

de Godly Play materialen spelen. Kom 

gezellig meedoen!

Alle kinderen zĳ n welkom: op zaterdag 

4 februari van 16 tot 17 uur of zondag 5 

februari van 10 tot 11 uur aan de Hamse-

weg 40 in Hoogland.

Godly Play is alleen voor kinderen, dus 

de ouders zĳ n er niet bĳ . Op zondag kan 

je dat uur gewoon naar de dienst in de 

kerkzaal, op zaterdag is het de bedoeling 

dat je je kind na afl oop weer ophaalt.

Er zĳ n geen kosten aan verbonden. 

Voor de zaterdagmiddag wel graag even 

vooraf aanmelden bĳ  Arry Bos, 

arry@leusderbos.demon.nl, want met 

15 kinderen zit onze ruimte echt vol!

En overweeg je om zelf ook Godly Play te 

gaan doen voor kinderen? We staan er 

altĳ d open voor als een belangstellende 

een keertje mee komt kĳ ken, wel graag 

eerst even overleggen via het boven-

staande mailadres!

Hartelĳ ke groet, 

Henrike Peet, Ina Veldhuis en Arry Bos

Kerst in De Inham

Op kerstavond zingen we dat het een 

lieve lust is. ‘Vrede op aarde’ klinkt in een 

wereld in verwarring. Mensen en volken 

die de weg naar de toekomst maar niet 

in willen slaan. De klimaattop eindigde in 

een teleurstelling. De oorlog in Oekraïne 

duurt onverminderd voort. De energie-

rekening is onbetaalbaar. Als Nederland 

wereldkampioen voetbal wordt, is dat 

dan een klein lichtpuntje? Maar tegen 

welke prĳ s? 

Kerst vertelt dat de machthebbers van 

de wereld te kĳ k worden gezet. Niet 

door machtsvertoon maar door een 

kinderhand dat zĳ n vuistje balt. Niet door 

gebral maar door een kinderlĳ ke lach en 

traan. Is dit Gods manier om de wereld 

voor vrede te winnen? 

We zingen mee met de engelen. Aarze-

lend én uit volle borst; het komt uit onze 

tenen én we zĳ n verrast om wat God ons 

in de mond legt. Niet alleen onze mond 

valt open. Ook onze vuisten openen zich 

voorzichtig. Voor elkaar. En voor God. 

Alleen open handen laten zich vullen. 

Op kerstmorgen gaan we op reis met wĳ -

zen uit het Oosten. Wat is jouw droom? 

Waar ben je bang voor? En vooral: waar 

buig jĳ  voor? 

We horen van mensen uit een andere 

cultuur die hun droom najagen. Ze 

volgen hun hart en het licht van een ster. 

Zĳ  vermoeden, weten dat dat hen op 

het spoor zet van het goede en het ware. 

Via kronkelwegen, zigzagpaden komen 

ze uit bĳ  een stal bĳ  Bethlehem, buiten 

in het veld. Daar, in die voederbak, ligt 

hun droom, kwetsbaar en klein, met een 

onmetelĳ ke reikwĳ dte in zĳ n bloed. 

Kun jĳ  buigen voor dit kind? 

Verhalen uit De Inham
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Levende kerststal

Zaterdag 17 december:

13.00-17.00 uur, Levende kerststal. Ga 

door de knieën en verwonder je over de 

geboorte van Jezus. Kom als de herders 

met lege handen, maar zó blĳ . Of als de 

wĳ zen, met mooie geschenken. Of als 

jezelf. 

Tegelĳ kertĳ d is er Inham bĳ  kaarslicht. 

De kerkzaal is open voor stilte en mooie 

muziek. Steek een kaarsje aan. 

Zondag 18 december:

10.00 uur, vierde advent met 

ds. Dick Juĳ n, Delden. 

15.00 uur, Pubquiz. Net zo spetterend en 

spannend als vorig jaar, maar nu live!

Verhalen uit De Inham

Zaterdag 24 december:

21.00 uur, kerstavondviering met koor 

Message o.l.v. Marius van der Kuil. 

Thema: wat doet jou zingen van vrede? 

Zaterdag 25 december:

10.00 uur, kerstviering 

met Skip van Rooĳ , 

piano en projectkoor 

o.l.v. Johan van Wĳ k. 

Thema: 

waar buig jĳ  voor? 

Zaterdag 31 december:

19.00 uur, Sint Martinuskerk, oudejaars-

viering met pastores Wies Sarot en 

Miriam Bierhaus, ook te volgen via 

https://www.kerkomroep.nl/#/

kerken/11279

Zondag 1 januari:

10.00 uur, ochtendgebed met Nieuw-

jaars ontmoeting. 

En voor het begin van het nieuwe jaar 

noem ik een paar activiteiten: 

Zondagsgesprek,Dineke Havinga 

interviewt een lid van De Inham over 

een thema dat verband houdt met de 

oerverhalen. 

22 januari:

16.00-17:30 uur. 'Man en vrouw schiep 

God hen – mag het iets meer zĳ n? We 

ontdekken dat gender niet binair is maar 

veelkleuriger, met Eline van Barneveld. 

Kringgesprek geleid door Martin Snater-

se. We sluiten af met een drankje. 

Filmkring

Samen kĳ ken naar een fi lm met diep-

gang, met nagesprek. Data 29 januari, 

12 maart, 23 april. De Inham, 19.00 uur. 

Info: Marieke Arendsen, arendsen.marie-

ke@gmail.com. Bĳ drage € 1,50. 

Ds. Martin Snaterse

Inloopspreekuur De Inham donderdag 

10.00-11.00 uur

Inham verlicht

De wĳ kkerkenraad wenst u allemaal 

mooie kerstdagen en een gezegend 

nieuwjaar!

Ariska Holland en Gertjan Noordstra
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Vrede brengen met Kerst

Vrede brengen

is liefde ontvangen

Vrede verspreiden

is warmte aannemen

Vrede geven

is geluk voelen

Vrede in handen

is blijdschap in harten

Want een lichtje is sterker

dan alle duisternis in de wereld.
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Verhalen uit De Veenkerk

De Veenkerk
Protestantse gemeenschap

in Vathorst

De Kamers, Wezeperberg 1, 

Amersfoort

www.Veenkerk.nl

Predikant: Rolinka Klein Kranenburg

De Veenkerk 
gaat over op 
een abonnement 

Vorig jaar heeft de Veenkerk voor de Actie 

Kerkbalans een fi lmpje gemaakt “Een 

abonnement op de Veenkerk”. Hierin 

werd aan iedereen de vraag gesteld “Wat 

is de kerk jou waard”? Is het bĳ voorbeeld 

vergelĳ kbaar met een abonnement dat je nu 

afsluit voor Internet, TV, sportclub, biblio-

theek of iets anders? Kerkzĳ n is meer dan 

de dienst op zondag. De grootste waarde zit 

misschien wel in die dingen die op zondag 

minder zichtbaar zĳ n, zoals de steun aan 

elkaar in moeilĳ ke tĳ den, het delen van ge-

luk, het samen zĳ n, de activiteiten voor de 

jeugd, alle kringen en andere activiteiten. 

Het doel van het fi lmpje was om iedereen 

aan het denken te zetten bĳ  het vaststellen 

van zĳ n/haar vrĳ willige fi nanciële bĳ drage. 

Dit leverde in 2022 een hogere toezegging 

op (13% meer) per huishouden dan het jaar 

ervoor.  

Vernieuwing
De Veenkerk heeft de opdracht om, net 

als de andere kerken van de Protestantse 

gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord 

(PgHAN), voor 2025 een kostendekken-

de gemeente te zĳ n. Om kerk te kunnen 

blĳ ven is vernieuwing nodig, niet alleen 

in de zondagse dienst en doordeweekse 

activiteiten, ook fi nancieel. Door over te 

gaan op een abonnementsvorm maken 

we onze fi nanciële toekomst gezonder 

en eenvoudiger. We zĳ n er namelĳ k van 

overtuigd dat een abonnement beter past 

in de huidige tĳ d en meer oplevert. In het 

abonnementsbedrag is ook de bĳ drage 

voor de solidariteitskas opgenomen. Het 

gekozen abonnementsbedrag wordt vanaf 

januari 2023 maandelĳ ks afgeschreven en 

loopt automatisch door. We komen vanaf 

nu niet meer jaarlĳ ks aan de deur bĳ  onze 

leden voor de vrĳ willige bĳ drage in de vorm 

van de Actie Kerkbalans. 

Wat is de kerk 
jou waard?
We vragen iedereen voor het einde van dit 

jaar een abonnementsbedrag te kiezen wat 

bĳ  zĳ n/haar persoonlĳ ke situatie past. We 

hebben uitgerekend dat we maandelĳ ks 

gemiddeld € 37,50 per huishouden no-

dig hebben om als kerk kostendekkend 

te zĳ n. We realiseren ons dat dit bedrag 

niet voor iedereen haalbaar is, zeker 

in deze onzekere tĳ d. Leden die meer 

kunnen en willen geven, helpen hiermee 

indirect leden die even wat minder kun-

nen missen. Dat is ook “samen kerk zĳ n”!  

Iedereen is 
en blij�  welkom! 
We willen benadrukken dat iedereen 

welkom is en blĳ ft binnen de Veenkerk of 

je wel of niet een abonnement kiest. Een 

abonnement is zeker geen toegangsbe-

wĳ s, maar is een andere vorm voor de 

vrĳ willige bĳ drage aan de kerk.   

We zĳ n de eerste kerk in Nederland die 

deze stap zet. We gaan dit unieke mo-

ment samen met de gemeente beleven. 

Voor meer informatie en veel gestelde 

vragen verwĳ zen we naar de web-

site Abonnement of scan de QR-code. 

Wĳ  zĳ n herders, van die mensen die je makkelĳ k over het hoofd ziet. We wonen buiten de steden, 

de plaats van fel verlicht paleizen. Ver weg van de bankgebouwen waar tot ’s avonds laat licht brandt 

en de netwerken dag en nacht brommen. WIj zĳ n het volk ruimte nodig heeft, dat niet zo past in de 

hectiek van de stad. De klompen met strontvlekken, stro in de baarden, overalls met grasvlekken erop. 

Lucas had er blĳ kbaar een zwak voor – Wĳ  waren het die Jezus herkenden en die als eerste het goede nieuws gingen 

vertellen. We waren erbĳ  toen de hemel openscheurde. Wĳ  hoorden ‘wees niet bang!’ we vertrouwden erop. Bĳ  

Mattheüs kwam het hoog bezoek eerst in een paleis aan – waar je dus niet moet wezen, zo bleek. Pas daarna bĳ  de 

stal. Maar Lucas stuurde juist ons, de plattelandsmensen, naar de stal. Wĳ  wisten waar het leven te 

vinden is. Daar in de voederbak, naast en te midden van de levende have. 

Zouden we dit jaar wel weer gaan? Zo vanzelfsprekend is dat niet. Misschien hangt eentje 

thuis eerst de ster op z’n kop – alleen niemand ziet het, want de ster heeft zes punten! 

Misschien wappert er hier en daar een boerenzakdoek aan onze staf. Maar als we op weg 

gaan is er een kans. Wie op weg gaat neemt het risico -  of krĳ gt de kans – van een alles 

veranderende ontmoeting. Gelukkig zĳ n er genoeg kerstallen waar we elkaar tegenkomen, 

de herders en de wĳ zen. De rechttoe-rechtaan plattelandsmensen, en de zoekers naar de 

waarheid en nuance. Noem het voederbak, of noem het kribbe: op die plek is de kans om 

mensen te worden. Mens van Gods welbehagen.

Ds. Alke Liebich.

Herders


