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Het kerkelijk seizoen is weer begonnen en ook de daarbij horende
vergaderingen, zij het nu in ruime zalen met ramen of deuren open. Het
wordt later licht, vroeger donker en het is al flink frisser in de ochtend
en avond; het ‘drupneuzenseizoen’ is begonnen. Met als gevolg dat ik
afgelopen week, toen ik in de avond aankwam op een vergadering, eerst de
toiletruimte invluchtte om mijn fiets-drupneus af te doen om toch vooral
niet corona-achtig over te komen. In de goed geventileerde vergaderruimte
zat iedereen met dik vest of een jas aan, maar we waren al heel blij dat we
‘in het echt’ elkaar konden spreken en dat dit niet digitaal hoefde. Op de
terugweg naar huis bedacht ik me dat de Angst mij soms toch ook aanraakt.
Ik wil niemand besmetten, maar ook niet besmet worden. Maar ik wil wel
graag mijn volwassen dochter zien en een knuffel geven. Wat doe je wel en
wat niet? Wel of niet naar de kerk? Naar een lezing, naar een koorrepetitie in
klein verband, sporten in een team? Alles wat zo automatisch ging moet nu
overdacht worden en dat kost ons veel energie.
Ook voor de kerkgemeenschappen geldt dit, we zijn al blij als alles een
beetje geregeld is. Als we elke aanpassing in de maatregelen snel verwerkt
krijgen en als het reserveringssysteem voor de diensten goed werkt. De blik
gaat naar binnen, naar het eigen gezin, de eigen kerk, het eigen leven wat al
zoveel meer van ons vraagt. Niet alleen het aankomende herfstseizoen laat
ons naar binnen keren, ook de toename van het aantal besmettingen laat
ons vanachter onze vensters naar de wereld kijken.
Hoe ga je daar als christen mee om? Hoe zit het met onze ‘Goede werken
van Barmhartigheid’? Er kan en mag minder, dat is een feit. En tegelijkertijd
worden we uitgedaagd om te kijken naar wat kan wél, hoe kan ik als christen
omzien naar mijn medemens, omzien naar een ander buiten mijn vaste
kringetje? In deze Drieluik gaat het daar over. Over allerlei initiatieven
die er zijn waarin naar de ander wordt omgekeken, hier in Amersfoort en
verder weg in Afghanistan onder nog veel zwaardere omstandigheden.
In de wijkgemeenten kunt u lezen over de talloze initiatieven die worden
ontwikkeld. Initiatieven in nieuwe wegen van omzien, voor eigen
gemeenteleden en voor mensen daarbuiten. Mij inspireert het en moedigt
mij aan, Creativiteit in plaats van Angst. Hopelijk inspireert het u ook.

Anita Groenendijk

Zijluik
September
4.

Welkom bij de koffiebus
De Koffiebus in Amersfoort is één van de twee doelen
van de diaconale najaarscollecte. Maar wat doen ze
daar eigenlijk? Christel gaat op de koffie bij Harm Messink, coördinator van de koffiebus.

5.

Diaconale najaarscollecte 2020
Naast de koffiebus wordt er gecollecteerd voor Kwintes,
zij geven nieuwe kansen aan jongeren door hen te
begeleiden op hun woonprojecten.

6.

Het lijkt kansloos en toch moet het gebeuren
Werken in Afghanistan is werken voor de mensen daar
volgens Hendrik de Gent, ook als de situatie uitzichtloos
is, misschien juist wel helemaal dan.

9.

Omzien naar elkaar
Het nieuwe ik is Wij, Mariëtte Christophe neemt ons
mee in alle aspecten van het ‘zien’ van elkaar.

10.

Protestantse Gemeente Amersfoort
Over de financiële gevolgen van de coronacrises voor de
PGA. En een kort verslag uit de Algemene Kerkenraad
met daarin een overzicht van de actuele thema’s.

12.

De stadsdominee
Het is zover: de stadsdominee stelt haar kerkenraadcommissie aan u voor. En het programma van de Zwaan
komt aan bod.

14-32. De wijken in beeld
In de wijkgemeenten klopt het hart van de PGA.

15.

Lezenswaard
Zendingsverhalen in het boek ‘Missievaders’.

33.

Goed doen…
Het zit ons een beetje ingebakken dat wij graag
goed willen zijn voor een ander. Vaak weten we
dan ook wel wat die ander nodig heeft en dan
pakken we flink uit. In collectes stoppen we wat
extra naarmate het doel schrijnender is en als we
ook maar horen van winterse temperaturen ver
beneden nul dan zijn er meteen dames (meestal
dames, soms ook heren) die gaan breien voor het
goede doel.

Geven door te delen is vermenigvuldigen
De Evangelische Hogeschool heeft haar binnentuin
omgebouwd tot een fijne, groene ontmoetingsplek
voor studenten en de ouderen uit het aangrenzende
seniorencomplex.

8.

Column over dingen van de dag
door: Berend Borger

inhoud

Een paar dagen geleden las ik in de krant dat dat
helaas soms ook verkeerd kan uitpakken. Een lieve
mevrouw had een heleboel sjaals gebreid voor de
vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. Maar daar
zitten ze helemaal niet op sjaals te wachten was
het antwoord wat ze kreeg toen ze zich meldde
met haar sjaals. De nood is groot, maar er is vooral
behoefte aan veel slaapzakken. De sjaals vinden
hopelijk een andere goede bestemming.
Het zit ons een beetje ingebakken dat wij graag
goed willen zijn voor een ander. Maar soms
verliezen we daarbij die ander uit het oog. We
denken dan dat die anderen net zo zijn als wij en als
wij het koud hebben, hebben we baat bij een sjaal.
Maar dat geldt niet overal en altijd voor iedereen.
Als je goed wilt doen houd je dan ook rekening met
de verlangens van die ander?
Ook op mondiaal niveau gold een tijd lang dat wij
onze goede bedoelingen overbrachten naar arme
landen, naar ontwikkelingslanden of hoe we ze
verder ook maar noemden, zonder te weten wie
die mensen waren en waar zij echt behoefte aan
hadden. Met de spreekwoordelijke spiegeltjes
en kraaltjes werden mensen met een kluitje
het riet in gestuurd. En ondertussen creëerden
wij afhankelijkheid en hielden op die manier
ontwikkelingen tegen.
Heel soms denk ik: waren we maar wat minder
behept met dat ingebakken idee van goed doen.
Dat zou een heleboel ellende hebben voorkomen.

Allerlei
Berend Borger, predikant in De Bron en de Emmauskerk.

35.

Kerkdiensten

35.

Column diaconaal opbouwwerker
Jennie Harmelink
Hoe kunnen we geven om? Tip: spreek gerust één van
jouw diakenen aan met deze vraag.
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door: Christel Eijkelenboom foto's: Harm Messink

We schenken uitstekende
koffie en oprechte aandacht.
Welkom bij De Koffiebus.
De opbrengst van de diaconale najaarscollecte is onder andere bedoeld
voor De Kofﬁebus. Maar wie of wat is De Kofﬁebus? Ik had er nog nooit
van gehoord. . .
Een zonnige middag na de zomervakantie. De Koffiebus staat
op het Neptunusplein. Voor de bus een paar gezellige zitjes op
‘corona’-afstand. Ik zit amper of ik krijg al een kop cappuccino
aangeboden met een heerlijk stuk gebak erbij. Er zitten meer
mensen. Harm Messink (de coördinator) is in gesprek met een
koppel uit de binnenstad. Als zij vertrekken komt hij bij mijn
tafeltje zitten.

‘Hier word je ontvangen met
een glimlach!’ (bezoeker)
Hoe is het begonnen?
Als vrijwilliger van de burenhulpdienst kwam ik in 2018 tot de
ontdekking dat in Randenbroek veel mensen eenzaam zijn.
Ik ontdekte ook dat er wel allerlei ontmoetingen waren bij
bijvoorbeeld marktkramen. Daar zagen mensen elkaar heel
laagdrempelig. Ik ben toen gaan denken of en hoe ik wat kon
gaan betekenen voor de buurt. En zo ontstond dit plan. We vonden een tweedehands tourbus op Marktplaats en dankzij een
gift konden we de bus aanschaffen. Daarna zijn we 9 maanden

aan het klussen geweest. Ik heb mijn baan opgezegd en met de
vrijwilligers verwelkomen we vanaf 2018 de gasten tussen 10
en 17 uur voor koffie of thee, taart, soep of een tosti. Onze eerste
standplaats was op het Euterpeplein.

Wat voor mensen komen er koffie
drinken?
Allemaal verschillende mensen: buurtbewoners die elke week
komen en daar ook naar uitkijken, voorbijgangers die benieuwd
zijn naar wat we doen, jongeren die koffie komen halen om mee
te nemen op de scooter. Vandaag troffen we 2 mensen die de
nacht buiten hadden doorgebracht en die erg blij waren met een
kop thee. We schenken koffie en aandacht. En we hebben de stelregel: jij bepaalt wat je betaalt. Dus we hebben geen prijslijst.
De een betaalt niks, de ander geeft wat meer voor de koffie. Per
stadag komen er tussen de 25 en meer dan 100 mensen een
bakkie doen! Omdat De Koffiebus letterlijk heel aanwezig is, is
het ook een trekpleister. Mensen zijn nieuwsgierig naar wat er te
doen is. En soms ontmoeten mensen iemand die hen kan helpen
bij bv een computer probleempje. Uitgangspunt is dat je elkaar
helpt. En dat iedereen als gelijke wordt behandeld en waardevol is.
We helpen mensen soms ook om het goede
loket in de wijk te vinden. Er zijn allerlei regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken
die niet zo bekend zijn. Wij kunnen dan ook
vertellen waar ze terecht kunnen met hun vraag.

Wie doen mee met
De Koffiebus?
Drie dagen per week parkeren vrijwillige
chauffeurs de bus op verschillende pleinen: op
dinsdag op het Neptunusplein, op donderdag
op de markt van Emiclaer en op vrijdag op het
Euterpeplein. Andere vrijwilligers pakken uit en
maken het terras klaar. In de tussentijd zijn er
ook al 2 zelfgebakken taarten gebracht en in de
loop van de dag komen er nog 2 pannen soep
bij. Per locatie is er een vaste groep mensen die
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Diaconale
najaarscollecte
2020
Een steuntje
in de rug

meehelpt. Allemaal bij elkaar is de groep inmiddels gegroeid
tot 125 mensen. Het zijn mensen die hun talent in willen zetten
voor De Koffiebus. Als chauffeur, schenker, bakker of koker. Per
standplaats zoeken we een groep mensen die met elkaar de plek
daar bemenst. Mensen die het liefst ook uit die buurt komen.

Zondag 11 oktober wordt
er gecollecteerd voor twee
bijzondere doelen: De
Koffiebus en het project
bij Kwintes voor jongeren
tussen 18-27 jaar. Deze
collecte wordt van harte
aanbevolen door de diaconieën. Net als voorgaande jaren
hopen we op een mooie bijdrage.
U kunt uw bijdrage storten op NL20 INGB 0000 1396 31
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder
vermelding van ‘Diaconale najaarscollecte’ of een bijdrage
overmaken via bijgaande acceptgiro.

Hoe betalen jullie dit?

Opbrengst Najaarscollecte 2019

We kregen in de startfase subsidie uit verschillende fondsen en
van een aantal kerken. Die subsidies worden vermoedelijk langzaam maar zeker minder. Een deel van de inkomsten komt uit de
verkoop van de koffie en thee. Maar dat is relatief weinig. Je kunt
ook een koffiebon of een lunchbon bij ons kopen die je cadeau
kunt geven aan iemand anders. Leuk voor een verjaardag of als
relatiegeschenk. En we zijn bezig om een Koffiebusinessclub op
te zetten. We vragen ondernemers of ze ons maandelijks willen
steunen zodat dit initiatief in de lucht kan blijven. Als tegenprestatie mogen ze dan 1 keer per jaar de bus gebruiken voor een
bedrijfsevent. Je kunt ook vriend van De Koffiebus worden en je
kunt helpen als vrijwilliger. En we zijn heel blij met de diaconale najaarscollecte! Die helpt echt om De Koffiebus gaande te
houden.

Vorig jaar hebben we met uw giften € 8.924 aan Parentshouses Amersfoort en €11.357 aan de Gehandicapten
Sport Vereniging Amersfoort kunnen schenken, waarvoor
we u vriendelijk danken.

‘Ik kijk er elke week weer naar
uit dat De Koffiebus komt.’
(mevrouw, 90 jaar)
Hoe gaan jullie verder?
Nu staan we op 3 plaatsen. Misschien komt er in 2021 een
extra plaats, maar we willen vooral onze bestaande plaatsen
verduurzamen. De eerste maanden in de coronatijd was De Koffiebus dicht. Nu schenken we de koffie buiten. We willen vooral
iedereen met koffie en aandacht blijven ontvangen! (Voor meer
informatie kijk je op onze website: www.koffiebus.org )

De bus

Kwintes Wonen en Begeleiden
Amersfoort
Nieuwe kansen voor jongeren
Kwintes is een organisatie die onder andere zorg biedt
aan jongeren in Amersfoort. Deze jongeren hebben
vaak psychosociale problemen en een dak-en thuisloos
verleden. Zij hebben een klein of geen netwerk om op
terug te vallen en weinig inkomsten waardoor ze krap
bij kas zitten. Het zou geweldig zijn als u met uw gift bij
zou kunnen dragen aan inrichtingskosten voor jongeren
wonend op onze gemengd wonen projecten op de
Lichtpenweg en de Liendert.
”Hier krijg ik weer het vertrouwen dat ik het best wel kan”
Daarnaast wordt in deze projecten geïnvesteerd met
diverse activiteiten door Duitse vrijwilligers om onze
jongeren te betrekken bij de samenleving. De kosten voor
deze activiteiten kunnen helaas niet worden gehaald uit
het zorgbudget, dat is bedoeld om de jongeren goede zorg
te bieden. Met uw bijdrage biedt u net dat beetje extra
dat deze jongeren nodig hebben om weer mee te kunnen
doen in de samenleving. Uw bijdrage is van enorme
waarde als blijk van naastenliefde.
www.kwintes.nl

10 meter lang, 3 meter hoog, weegt 6 ton, heeft een 5 cilinder
motor en het duurt een kwartier voordat de watertanks vol
zijn… Binnen kunnen 15 mensen zitten (nu vanwege corona
niet) , buiten op het terras is er plaats voor 20 mensen.
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Tekst en foto's: Evangelische Hogeschool

Tuin Evangelische Hogeschool werd

’Tuin van verbinding’
GEVEN door te DELEN is VERMENIGVULDIGEN
Voor wie moet rondkomen van een uitkering of subsidie kan denken dat
‘geven’ pas weggelegd is wanneer je veel bezit. Want: wat kan ik geven als ik
zelf niet veel heb?
Toch vertelt het Evangelie ons dat er een beter principe is waarin
niet de kwantiteit de doorslag geeft maar of we dat wat we
hebben beschikbaar stellen en delen. ‘Geef wat je hebt, deel het
en het doet het wonder dat het genoeg is voor veel anderen’.
Dat principe van het Koninkrijk van God geeft de Evangelische
Hogeschool (EH) jaarlijks aan haar 200 studenten door. In het
EH-Basisjaar (één jaar, fulltime) en EH-Traject (vijf maanden,
parttime) leren wij hen om te gaan met hun talenten, tijd en
bezit.

Geven door te delen
De EH als organisatie paste dat principe van ‘geven door te delen’
ook toe bij de grote binnentuin van 1800 m2 die de school aan de
Drentsestraat rijk is. De binnentuin onderging dit voorjaar een
ware metamorfose en veranderde van een nauwelijks bruikbaar
‘bos’ in een gebruikstuin voor zowel de studenten als óók voor de
senioren uit het Soesterkwartier. Dit alles kon gebeuren door de
inzet van velen. Dat is opmerkelijk omdat de EH als onderwijsinstelling zelf niet kan rekenen op een gegarandeerd inkomen van
subsidie van de overheid. De EH functioneert geheel op basis
van giften van donateurs, collecten van kerken en sponsoring
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door het bedrijfsleven. Dat komt vanwege het unieke karakter
van het onderwijs dat is gericht op vorming en toerusting.

Bezinning, verdieping en zingeving
De EH biedt geen beroepsopleiding, maar bezinning, verdieping
en zingeving. Daar hebben jongeren zeker behoefte aan in onze
snelle wereld waarin we onszelf gemakkelijk voorbij lopen.
Jongeren hebben tijd nodig zichzelf te vinden en hebben vragen
over God en het geloof. Ze hebben behoefte aan zingeving
terwijl onze maatschappij hen leert dat je van waarde bent als je
veel presteert. Maar wie ben ik eigenlijk? Wat is de bedoeling van
mijn leven en hoe kan ik investeren in persoonlijke vorming om
weerbaar te functioneren in de wereld van studeren met mijn
geloof, gaven en talenten? Deze vragen zijn voor jongeren essentieel, maar helaas geeft de overheid aan dat onderwijs geen
subsidie.

Nieuwe kansen door verbinding
“De EH- tuin is een groene oase van rust midden in de stad, een
ideale plek voor bezoekers voor bezinning en ontmoeting. Om

dit te realiseren, hadden we zelf niet het geld en de middelen.
Maar door de tuin te delen met onze omgeving veranderde het
karakter van de tuin in iets gemeenschappelijks en hielpen veel
partijen mee,” aan het woord is Gerard Bijkerk, de projectleider
van de EH-Tuin. “Vanwege het doel om eenzaamheid te bestrijden in de wijk hielp het buurtbestuur via In de Buurt 033 als ook
diaconale fondsen. Bedrijven stelden hun materieel, expertise en
menskracht beschikbaar. Studenten en oud-studenten hielpen
evenals vrijwilligers uit de wijk. Daardoor was het mogelijk in
een jaar tijd dit te realiseren.”

Groene ontmoetingsplek studenten
en senioren
“De seniorenflat de Puntenburg is onze directe buur. Het was
ooit een bejaardenhuis met activiteitenbegeleiding waar EHstudenten mee samenwerkten voor bezoeken en acties rondom
Kerst of Pasen. Dat verdween door het volledig veranderd overheidsbeleid van ‘scheiding van wonen en zorg’ waardoor sociale
eenzaamheid toenam en de leefbaarheid in de wijk verschrompelde. In de torenflat hebben de senioren geen balkon en ook
geen tuin. Voor hen stelden we onze tuin open door het concept
EH-Tuin van Verbinding,” vervolgt Gerard. “Nu is er voor hen een
grote tuin beschikbaar die dagelijks vrij toegankelijk is van 9.00
– 16.45 uur en waar jong en oud elkaar ontmoeten. Dat kan door
spontane momenten tijdens de pauzes tussen de colleges of
na een lesdag. Maar de EH regelt ook georganiseerde ontmoetingen vanuit het lesprogramma dat draait om ontmoeting,
zingeving en verbinding. Met de nieuwe EH-Tuin is daar op eigen
terrein een multifunctionele ontmoetingsplek bij gekomen. Het
onderwijs van ‘binnen de hogeschool’ verbindt zich hier met ‘de
maatschappij buiten’ waar de studenten zich op voorbereiden en
zich op oriënteren. Een win-win situatie dus.”

Verbinding tussen de generaties
“De georganiseerde ontmoetingen gaan via thematische
gesprekken over actuele levensvragen die zowel ouderen als
jongeren hebben. Zo hebben we in juni jl. generatiegesprekken
gehouden in het kader van 75 jaar bevrijding van Nederland. Dat
gebeurde op kleine schaal vanwege de coronabeperkingen. We
maakten daar filmopnamen van die te zien zijn via www.eh.nl/
tuinvanverbinding. Verhalen en levenservaring van ouderen
verruimen de blik van jongeren op zichzelf en de geschiedenis en
het gesprek met jongeren verruimt voor ouderen hun blik op de
wereld van nu. Zulke gesprekken staan gepland in de EH-Tuin en
bij fris weer in de grote kantine die daaraan grenst,” aldus Gerard
Bijkerk.

Opening van de EH-Tuin van
Verbinding
Op donderdag 15 oktober om 14.30 uur wordt de EH-Tuin
feestelijk geopend voor de wijk. U bent van harte welkom.
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door: Felix de Fijter, foto's: Hendrik van Gent

‘Het lijkt kansloos
en tóch moet het
gebeuren’
Gedurende vier maanden is gemeentelid Hendrik van Gent van de
wijkgemeente Adventkerk werkzaam in Afghanistan als landendirecteur
van een hulporganisatie. Het land ligt in puin, het bloedvergieten houdt
maar niet op en perspectief op beterschap is er nauwelijks. “Ik ben hier om
er te zijn voor de mensen.”
Hoe ben je juist in Afghanistan verzeild geraakt?
“Twintig jaar geleden heb ik er samen met mijn vrouw Esther
vier jaar gewoond, toen ik werkzaam was voor ZOA. Ook later
ben ik er namens War Child geregeld geweest. En het contact
met de Afghanen en Afghanistan is altijd gebleven. Daaruit
werd mij telkens de nood duidelijk van de Afghanen en van de
organisaties die hen steunen. Toen ik gevraagd werd om interimlandendirecteur te worden heb ik daarom ‘ja’ gezegd. Voor deze
organisatie was dit een gebedsverhoring: iemand die wil, die
de taal een beetje spreekt, die het land kent en snapt wat er
gebeurt.”

Hoe staat Afghanistan ervoor? En wat merk je daar zelf van?
Afghanistan staat er nu niet veel beter voor dan twintig jaar
geleden. De steden zijn grotendeels in handen van de overheid,
daarbuiten vooral van de Taliban. En iedereen hier denkt dat het
niet lang meer duurt voordat de Taliban de macht weer naar zich
toetrekt. Ondertussen zwerft IS rond in het oosten en er zijn ook
nog internationale troepen aanwezig. Bijna dagelijks ontploffen
er meerdere autobommen, worden mensen vermoord, zijn
er raketinslagen of bombardementen. Criminaliteit wordt
nauwelijks bestraft. Mijn collega’s zeggen tegen mij dat als ze
‘s ochtend naar kantoor gaan en huis en familie verlaten, zij en
achterblijvers zich vaak realiseren
dat het niet zeker is of zij levend
terug zullen komen.”
Wat wordt er van jou verwacht?
“De organisatie waarvoor ik
werkzaam ben, is bezig een
nieuw programma op te starten
in de provincie Uruzgan en
heeft ook lopende programma’s
in twee andere provincies. Ik
geef daar leiding aan, met alle
procesmatige, operationele en
logistieke uitdagingen van dien.
We richten ons daarbij op het
tegengaan van de ondervoeding
bij zwangere en zogende vrouwen
en kinderen onder de vijf jaar
oud. Een groot deel van de
mensen heeft in hun dagelijkse
voeding maar drie ingrediënten.
Met mobiele klinieken voor
onderzoek en behandeling en
met hulppakketten doen we wat
we kunnen. Ook assisteren we
mensen om hun eigen moestuin
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Omzien
naar elkaar
Het nieuwe IK is ...
WIJ
Albert Camus schreef rond 1947 De Pest, een boek
waarin we haast woordelijk kunnen volgen hoe het
63 jaar later zou gaan in 2020 met een wereldwijde
pandemie. Voor Camus was het boek een manier om uit
te drukken “zonder liefde, hoop en illusies is het leven
ondraaglijk”.
Zoals ook de koning zegt in de Troonrede: “de
Coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles
wat van waarde is in gezondheid, werk, familie en
vriendschappen” en “we moeten ons schrap zetten....”
Daar zitten we nu met ons welvarende allen, op dit
halfrond en in dit gezegende land waar de kinderen het
gelukkigst van de wereld zijn.

Wat kan je in zo’n uitzichtloze situatie dan toch motiveren je werk te
doen?
“Twintig jaar geleden dacht ik: ik ga ervoor zorgen dat het hier
beter wordt. Nu ben ik daar minder zeker van: De mensen hier,
die zijn er. Ze leven in een hel. En voor hen kan ik, ondanks alles,
toch veel betekenen. Ik ben er om er voor hen te zijn en om te
helpen. Volgende week gaan we bijvoorbeeld tweeduizend
families in de buurt van Kandahar voorzien van water en
sanitaire voorzieningen. In de berggebieden moeten we hard
werken om distributies veilig voor de invallende winter af te
ronden.“
Veel van mijn oud-collega’s van twintig jaar geleden zijn naar
het buitenland gevlucht. En zij die zijn gebleven zijn stuk voor
stuk getekend of gebroken door allerlei ellende. En ze kunnen
zich moeilijk voorstellen dat het beter wordt. Dat grijpt me bij
tijd en wijle wel echt aan.”
Kunnen we, als christelijke gemeente in Amersfoort, iets betekenen?
“Bidden. En terwijl ik dat zeg, bekruipt me de gedachte: er
is al zoveel gebeden! Het werk dat ik doe, komt – gezien alle
ellende die ik zie – ook bij tijd en wijle kansloos op mij over, zo’n
gedachte is ontmoedigend. Toch, op het niveau van dorpen
en gezinnen, betekenen we nu veel. We leveren noodzakelijke
hulp om te kunnen leven. Daarom moet het. We krijgen
veel waardering en dankbaarheid terug van hen die de hulp
ontvangen en van collega’s. Blijf daarom bidden.
En nog iets. Veel Afghanen die vluchten komen terecht in de
Griekse kampen, aan de randen van ons Europese continent. Als
Nederlands burger kun je denken: waarom blijven mensen niet
gewoon in hun eigen land? Waarom zouden we ze in Nederland
verwelkomen? Als christen kun je denk ik niet anders dan de
deur openzetten. Wie dit leest, weet er nu van. De mensen in
Afghanistan; ze leven in de hel. Als je voor hen wat kunt doen, op
wat voor manier dan ook, laat dat dan niet na.”

door: Mariette Christophe

op te zetten en assisteren we met drinkwater- en hygiëne.
Het is triest hoe er als gevolg van de oorlog zelfs op de meest
basale gebieden kennisachterstand ontstaat. Afghanistan is
een land van de mondelinge overdracht; de meeste mensen
zijn analfabeet. Dus tradities, maar ook kennis over voeding van
een baby bijvoorbeeld, worden mondeling overgedragen. Als
vanwege oorlog gezinnen uit elkaar vallen, wordt er dus ook een
gat geslagen in die overdracht. Daarom bestaat een deel van ons
werk uit het geven van training over voeding en hygiëne. COVID
maakt dat zowel urgenter als moeilijker uit te voeren.”

Het is soms aardig afzien wat wij met ons allen
doormaken: ook afzien van lijfelijk contact, afzien van
de gewone geneugten waar we aan gewend waren. Ook
al zitten daar ook wel hedonistische trekjes aan.
Het is opzien tegen een moeilijke herfst met misschien
nog meer ontslagen en weer veel zieken en doden.
Het is opzien tegen nog niet zingen in de kerk.
Buiten is het toezien op hoe iedereen op haar en zijn
eigen wijze de regels en adviezen probeert na te leven.
Toezien en elkaar aanspreken
Het is inzien dat er nieuw weefsel in onze samenleving
aan het ontstaan is: coronaproef maar wel weefsel dat
onze veerkracht op de proef stelt. We moeten volhouden
en er echt voor gaan.
We zien op naar de regering om te horen wat wel of niet
meer kan. We zien op tegen de winter. Komt er nu wel of
niet een vaccin dit jaar? We zien af van huwelijksfeesten
(nou ja, niet allemaal) herfstvakantie-uitjes, we zien toe
op onze ouders, kinderen en kleinkinderen.
Maar het mooiste woord wat we gaan gebruiken in al
dat -zien- is het OMZIEN.
Het nieuwe adagium is omzien naar elkaar: aandacht
voor elkaar is de beste vitamine A in Coronatijd maar
ook voor daarna: hetzelfde wat Camus ons al in 1947
duidelijk probeerde te maken.
En hopelijk is het de overgang van het IK naar het WIJ.
Hoe machteloos ik mij soms ook voel, dat kleine gebaar
naar die ander kan ik maken, iedere dag weer!
Of zoals de koning zei: ”iedereen kan in verbondenheid
met generaties op haar of zijn eigen plaats een bijdrage
leveren in deze moeilijke tijd”.
Hear, Hear.
Mariette Christophe is lid van de redactie van Drieluik.
Ze kerkt in de Fonteinkerk.
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Kerkrentmeesters

Algemene Kerkenraad

Corona raakt ook de PGA in
ﬁnanciële zin

Over oude en nieuwe geloofstaal

Ieder lid van de PGA is geconfronteerd met de
gevolgen van Corona voor de normale kerkgang.
We worden als PGA echter ook geraakt door het
wegvallen van externe verhuur.
We hebben sedert de fusie in 2010 bewust
geïnvesteerd om onze gebouwen te laten voldoen aan
de eisen van deze tijd. Meer licht in de kerkzaal, een
nieuw liturgisch centrum maar ook betere ruimten om
ons wijkwerk te doen. Vaak speelde ook de doelstelling
mee om onze gebouwen meer open te stellen voor
de buurt. Naast het eigen gebruik hebben deze
investeringen er ook toe geleid dat we meer verhuur
aan derden konden realiseren. Door deze aanpak heeft
de PGA, mede dankzij het werk van vele vrijwilligers,
vergeleken met vele andere gemeenten veel
verhuuropbrengsten. Deze opbrengsten zijn sedert
half maart vrijwel geheel stil gevallen en komen nu pas
weer langzaam op gang, maar zijn zeker nog niet op
het oude niveau. We hebben het voor de gehele PGA
over een daling van deze opbrengsten met € 250.000.
Dit terwijl bijna alle kosten doorlopen.
We hebben in dat kader een beroep op de NOW
regeling van de regering gedaan, maar die dekt maar
10 % van de huurderving, zodat we PGA breed ruim
€ 200.000 tekort voorzien.

Met de vraag naar onze geloofstaal leidde Wim Verschoor
(predikant van de Fonteinkerk) de Algemene Kerkenraad
van september meteen naar het diepe. Hoe beleef en
verwoord je je geloof – voor jezelf en ook naar de ander? In
kleine groepjes spraken we daarover. Voor de één bestaat
die geloofstaal uit al eeuwen doorgegeven liederen of
teksten, voor andere gelovigen zijn er nieuwe(re) liedjes
of beelden. Toch heeft ieder zo eigen vaste punten om op
terug te grijpen. Op een stil moment, op de fiets of onder de
douche.
Het was mooi om zo te beginnen, na ettelijke maanden van
digitaal vergaderen. Een van de zaken die daarbij als eerste
sneuvelden, was het gebruikelijke bezinningsmoment. Het
gebeurde zonder dat er veel woorden aan werden gegeven.
De ruimte leek er niet voor te zijn.
Weer in levende lijve vergaderen voegt dus echt wel een
dimensie toe in het onderlinge contact, zo concludeerden
we. Misschien een open deur, maar ook goed om de
waarden van het gewone contact nog eens te onderstrepen.
Wel hadden we de nodige voorzorgsmaatregelen genomen,
zoals samenkomen in een grote zaal, met veel onderlinge
afstand en de ramen open.

Kerkenraadscommisie kan vooruit

We willen daarom een beroep op u doen om een deel
van dit voorziene tekort te voorkomen en u vragen
om een extra bijdrage. We hebben in het College van
kerkrentmeesters afgesproken dat ik als centrale
penningmeester deze algemene oproep zal doen.
De concrete vraag aan u zal per wijk worden gesteld,
omdat de kerkrentmeesters van uw wijk u precies
kunnen aangeven wat het tekort van uw wijk is en
welk beroep ze op u willen doen.

Penningmeester College
van kerkrentmeesters
Wim Oosterom
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Mooi was dat we in deze ‘live’ setting de leden van de
Kerkenraadscommissie van de stadsdominee konden
benoemen. In totaal zijn er 9 leden benoemd. Niet allemaal
konden ze aanwezig zijn bij de benoeming, maar met de nu
gezette formele stap, kan de commissie wel in volle kracht

aan de slag. De bedoeling is dat de commissie Diederiek van Loo
met raad en daad assisteert bij haar werk. Dat is belangrijk, want
Diederiek heeft geen gemeente in de traditionele betekenis
van het woord en zoekt naar nieuwe manieren om mensen te
bereiken met Gods woord.
Nog een gelegenheid die we te baat namen op deze vergadering
was het afscheid nemen van Neeltje Rietveld. Zes jaar lang
was ze eindredacteur van Drieluik. Ze heeft haar volle inzet
gegeven aan ons gezamenlijke kerkblad en het is er mooier van
geworden, is het algemene gevoel. Ze transformeerde Drieluik
van een vooral naar binnen gericht orgaan naar een uitgave met
oog voor de wereld op het raakvlak van kerk en samenleving.

Diaconaal kapitaal en coronahulp
Vanuit de diaconie werd een nieuw beleidsplan aangekondigd.
Daarin wordt nieuw beleid ontwikkeld over het omgaan met
kapitaal, een onderwerp waar eerder dit jaar in de algemene
pers discussie rees. In dit verband is het wel opmerkelijk dat,
sinds het begin van de coronatijd, minder aanvragen voor hulp
bij de diaconie zijn binnengekomen dan gewoonlijk. Waardoor
dit komt, wordt nog onderzocht. Vanuit de diaconie wordt ook
gekeken naar mogelijke samenwerking op deelterreinen met de
stadsdominee.
De kerkrentmeesters werken aan nieuwe meerjarenramingen.
Ze proberen een beeld te krijgen van de toekomstige financiële
situatie van de PGA, maar dit wordt bemoeilijkt door de coronaepidemie. Zo hebben de gezamenlijke kerken te maken met heel
wat misgelopen inkomsten doordat er veel minder verhuur van
zalen plaatsvond. Voor enkele wijken leidt dit al op korte termijn
tot extra zorgen. Het college van kerkrentmeesters beziet hoe
hier het beste kan worden geholpen.
De kerkrentmeesters vertelden ook dat de plannen voor
de verbouwing van de Emmauskerk door de gemeente zijn
goedgekeurd. Het is nu aan de wijkgemeente om te gaan
nadenken over de inrichting van de ruimte die ze zelf gaat
gebruiken.
De nieuwe plannen voor de beglazing van de Sint Joriskerk lopen
naar tevredenheid. In goed overleg met alle betrokken partijen
zullen de acht ramen in het schip van de kerk worden vervangen.
In de nieuwe ramen zullen kunstenaars verbeeldingen gaan
maken rond het thema van de zaligsprekingen – geloofstaal
verbeeld. De Algemene Kerkenraad volgt de ontwikkelingen,
maar zal haar bemoeienis beperken tot een zogeheten
marginale toets.

Klaas van de Horst
Foto's: Windeld van den Brink
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Stadsdominee

Stadsdominee

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

Elke woensdag van 09.00 - 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. Ingang Zevenhuizen 3,
opgeven niet nodig. Elke vrijdag 10-12 uur is Diederiek van Loo in de Kuiperij Meester (Hellestraat 7).
Iedereen is welkom om even binnen te lopen, voor een praatje, een vraag, een kennismaking.

Ervaringen delen

Kerkenraadscommissie
Gelukkig staat de stadsdominee er
nooit alleen voor. Ik heb zoveel contacten, partners voor samenwerking, wijkgemeentes en kerken waar ik welkom
ben. Maar nu is er ook een officiële kerkenraadscommissie gevormd rondom
de Stadsdominee. Deze commissie met
mensen uit zes verschillende wijkgemeentes van de PGA komt vier keer
per jaar samen. Deze groep bevlogen
mensen denkt mee over profiel, koers
en begroting van het project 'stadsdominee in Amersfoort'. De commissie
legt jaarlijks verantwoording af aan de

Algemene Kerkenraad over de presentie
van de kerk in de stad.
Ik ben erg blij met de brede ervaring
en expertise die ze inbrengen en heb
veel vertrouwen in de creatieve en
inspirerende samenwerking. Zo krijgt
de stroom van de stadsdominee een
mooie bedding. In deze commissie zijn
gevraagd: Corrie Buitendijk als voorzitter, Wijnt van Asselt als secretaris en
Tom Eeman als penningmeester. Verder
mogen we rekenen op Lydia Vroegindeweij, Wiebe Goslinga, Kees-Jan Mulder,
Anneke Boswinkel, Gijsbert van Hoogevest en Gerben Bosma.

Requimconcert
Wanneer het herfst is, grijs en guur en
vroeg donker, als de bladeren kleuren,
vallen en wegwaaien…dan wordt het stil
buiten. En ook stil binnen in ons. Dan
overdenken we ons leven, in verbondenheid met vroeger en reikend naar de
toekomst. We maken ruimte voor het
verdriet van dit jaar en gedenken de doden. We nemen tijd om te beseffen wat
we hebben gekregen èn wat we gaven.
We willen kijken met ogen van liefde.
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Zaterdag 31 oktober, van 20-21 uur,
Sint Joriskerk: Requiemconcert: een uur
voor de stad om te gedenken met troostende teksten en prachtige muziek.
Koor en blazers brengen onder leiding
van Cees-Willem van Vliet de 'Funeral
Sentences and Music for the Funeral
of Queen Mary' van Purcell (1695) en
'Funeral Ikos' van John Tavener (1981).
Er is voor iedereen gelegenheid om een
kaars aan te steken voor de lieve doden
die je wilt gedenken.

Niet alleen de PGA is op zoek naar vernieuwing van het traditionele kerkelijke
spoor. Veel anderen zijn dat ook en
laten zich graag inspireren door de ervaringen die wij opgedaan hebben in het
pionieren in de Amersfoortse Zwaan en
in het project Stadsdominee. Zo had ik
vorig seizoen een stagiair van de HBO
theologische opleiding Windesheim,
met de opdracht zich in een andere
kerkelijke context te verdiepen. In
september was een groep van 15 Deense
kerkbestuurders en theologen te gast
om van onze ervaringen in de Zwaan
te leren. De Deenstalige Lisbeth Borg,
al heel lang bij de Amersfoortse Zwaan
betrokken, kon zonodig tolken. Twee
studenten van de Tilburg School of
Theology vroegen om een interview en
schreven een essay over een stadsdominee, 'als jonge loot in de christelijke traditie'. Een reflectie die ook voor mij weer
leerzaam was. Komende maand deel ik
onze leerpunten met het Convent
van Lutherse predikanten en met een
stadsgemeente in Den Haag. Zo maakt
Amersfoort school, door de voortvarende beslissing om te investeren in
kerkvernieuwing in de stad, naast het
versterken van de kerken in de wijken!

Amersfoortse Zwaan

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 Zwaan

De kerk is open om binnen te lopen en een kaarsje op te steken: elke zaterdag tussen 12-16, elke zondag tussen 12-15 uur.
Bij bijeenkomsten: toegang vrij, aantal plaatsen i.v.m. coronamaatregelen beperkt.

3 oktober
Schering en inslag
Een gesprek in de serie WeefkunstLevenskunst: over wat je hebt
meegekregen in het leven en hoe je
daarmee je eigen patroon weeft.
De middag wordt geopend met
een prachtig pianostuk over de
textielindustrie: Millsboro Cottonmills
Blues van de Amerkikaanse componist
Rzewski. Adriaan Plantinga speelt
en je hoort de machines ratelen, de
spoelen draaien en een melancholische
bluesmelodie.

Zaterdag 17 oktober
Muziek na de Markt, 16-17 uur
Cees-Willem van Vliet speelt de tijdloze
muziek van Philip Glass, die inkeer en
verstilling brengt. En muziek van Bach,
die op een andere manier tijdloos is.

Zaterdag 24 oktober
Viering in de Zwaan, 16-17 uur
Dit keer aandacht voor geloof dat
blijkt uit wat je doet. We lezen uit het
Nieuwe Testament de brief van Jakobus,
de broer van Jezus, die pleit voor een
geloof-uit-één-stuk. We kunnen nog
niet zingen, maar Jan Jansen zal ons blij
maken met prachtige muziek.

Allerzielen: op zaterdag 31 oktober,
zondag 1 november en maandag 2
november is de Amersfoortse Zwaan
open voor iedereen die stil wil staan
bij de mensen van wie we afscheid
moesten nemen.
Kom binnen om een lichtje aan te
steken voor de mensen van voorbij die
voortleven in ons hart.

Licht voor een leven dat voltooid werd,
een leven dat plotseling afbrak,
leven dat genomen werd,
leven dat teruggegeven werd,
leven dat tenslotte van alle moeiten
rusten mag.

Kijken over grenzen, kijken naar jezelf, twee lezingen van Klaas Bom over
interculturele theologie.
De snelle verspreiding van de Coronapandemie laat zien hoe we wereldwijd
met elkaar te maken hebben. Maar
het vaccin-nationalisme laat zien hoe
we ook graag grenzen willen trekken
tussen wij en zij. Om te verkennen hoe
het zit met onszelf en met de rest van de
wereld vliegt de Zwaan dit seizoen ook
wereldwijd.
We hebben Klaas Bom uitgenodigd om
zijn scherpe en inspirerende analyses
met ons te delen. Klaas Bom is docent
interculturele theologie. Dat betekent
dat hij gewend is om te kijken naar
hoe christenen in andere werelddelen
geloven en wat hen bezig houdt. De
kerk is een 'multinational', we zijn
wereldwijd broeders en zusters. Maar

hoe we leerling van Jezus proberen te
zijn is heel verschillend. Telkens weer
blijkt de cultuur van een land grote
invloed te hebben op de manier van
geloven. En dat is in Europa natuurlijk
niet anders.
We kijken naar anderen en we kijken
in de spiegel: hoe denken mensen in
Afrika of Latijns Amerika over identiteit,
of over de oude strijd tussen geloof
en wetenschap? En hoe zit dat bij
ons? Hoe gaan zij om met de erfenis
van de geschiedenis en waar liggen
kansen voor de toekomst? En hoe is
dat in Nederland, binnen of buiten
de kerk? Wie het boek "Grand Hotel
Europa" heeft gelezen herkent dezelfde
thematiek die Ilja Lennard Pfeijffer zo
meesterlijk heeft beschreven. Als je

houdt van verrassende dwarsverbanden
en grote lijnen zijn deze beide
interactieve lezingen een aanrader.
Zaterdag 10 oktober en zaterdag 14
november, 16-17 uur.
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Adventkerk

Adventkerk
Kerkdiensten
In de maand oktober lezen we voorlopig
voor het laatst uit het Bijbelboek Samuël.
We hebben eerder gelezen over de zalving
van David, zijn gevecht met Goliath, zijn
vriendschap met Jonathan, zijn vlucht voor
Saul en zijn weigering wraak te nemen.
Op zondagmorgen 4 oktober lezen we in
1 Samuel 25 over de ontmoeting van David
met Abigaïl en zijn confrontatie met Nabal.
Dit is de tweede zondag op rij waarop we
het Heilig Avondmaal hopen te vieren.
Daarnaast is het ook Israëlzondag.
Op zondagmorgen 11 oktober lezen we in 1
Samuel 31 over de dood Saul. Voor het eerst
sinds augustus een zondag zonder verdere
bijzonderheden.

Op zondagmorgen 18 oktober lezen we
Mattheus 18:21-35 over het vergeven van
elkaar.
In de overigens diensten verwelkomen we
gastvoorgangers. U kunt hun namen vinden
in het rooster van de diensten achterin
Drieluik en op de website.
Hendrik Mosterd

Huwelijksjubilea
Op 23 oktober is het precies vijftig jaar
geleden dat twee echtparen uit onze
gemeente in het huwelijk traden. Het
betreft het echtpaar Bouwman-Grooters en
het echtpaar Van Steensel-Bazen. Van harte
gefeliciteerd met dit gouden jubileum!

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

Giften
In augustus zijn de volgende giften
binnengekomen.
€ 54,- ten bate van de diaconie
€ 20,- bestemd voor de wijkkas
€ 20,- voor zending- en evangelisatiewerk
€ 80,- evenredig verdeeld over de doelen
diaconie & wijkkerk, pastoraat, kosten
predikantsplaatsen en bijzondere noden.
Hartelijk dank hiervoor!

Tour d’Advent: een hoopvol begin van het nieuwe seizoen
Met een Tour d’Advent door Amersfoort
luidde de wijkgemeente Adventkerk
het nieuwe seizoen in per fiets. Rachel
Houwaard, één der organisatoren, blikt
terug.
“Organiseer vanuit het thema ‘ontmoeten’
een startzaterdag die toegankelijk is
voor alle doelgroepen en in lijn is met de
geldende COVID-richtlijnen.” Zo luidde kort
gezegd de opdracht die we als projectteam
van de kerkenraad ontvingen.
Vanuit het verlangen om het mogelijk te
maken voor gemeenteleden elkaar na zo’n
lange tijd weer te zien, werd met militaire
precisie en aanstekelijk enthousiasme
de Tour d’Advent opgezet. Dat was nog
makkelijker gezegd dan gedaan, maar
met hard werken, zelfs vanaf verschillende
vakantieadressen, is uiteindelijk een
prachtig evenement tot stand gekomen.
Het basisidee: zoveel mogelijk mensen
ontmoeten, maar dan in kleine groepjes
en op afstand. Om te voorkomen dat er te
veel mensen op dezelfde plek zouden zijn,
werd er met de klok mee én tegen de klok
in gefietst langs verschillende locaties waar
een challenge uitgevoerd werd.
Van creatief tot sportief en van culinair tot
maatschappelijk verantwoord, er was voor
elk wat wils. De startdag werd afgesloten
met een picknick, waarbij de deelnemers
verdeeld waren over drie verschillende
parken, waar de omliggende cafetaria’s ook
wel blij mee waren.
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Lezenswaard
Over boeken die je doen denkenn
In mijn ouderlijk huis stond vroeger een boek van Albert
Schweitzer in de kast. Dat was het rolmodel voor velen
in die tijd: een gelovige met moed, die zijn rijke bestaan
had opgegeven om in de binnenlanden van Lambarene
zendingsarts te zijn.

Fietsen werden versierd en de bandenplakspullen werden voor de
zekerheid tevoorschijn gehaald. De teams verzamelden zich op de
afgesproken locatie en de Tour kon, na maanden van voorbereiding
dan eindelijk beginnen. Vanuit de regiekamer in het Adventcentrum
werden de teams nauwlettend in de gaten gehouden en werd alle
blijdschap zorgvuldig gedocumenteerd. Op een groot scherm werd de
locatie van alle teams, die elk een Bijbelse naam hadden, geprojecteerd.
Hoewel sommige teams door een technisch foutje in Zwolle leken te
zijn en andere voor een uur uit de lucht waren, werd op die manier
gecontroleerd of men nog wel ongeveer op schema was. Het was mooi
om te zien hoeveel vreugde er straalde van de foto’s, hoeveel plezier
de gemeenteleden hadden na zo’n lange tijd van stilte. Het was voor
ons als commissie ook heel fijn om elkaar voor het eerst tijdens de
samenwerking in het echt te kunnen ontmoeten en samen te kunnen
constateren dat het harde werk zijn vruchten heeft afgeworpen.
Waarde gemeenteleden, het was ons een eer en een waar genoegen
jullie weer te mogen ontmoeten en op die manier samen hoopvol het
nieuwe kerkelijk jaar in te gaan. Of de Tour ooit nog terug zal komen?
Wie weet, maar laten we vooral hopen dat de COVID-maatregelen zo
snel mogelijk niet meer nodig zijn en we iedereen weer mogen zien.
Namens het voltallige Tour d’Adventteam*,

De schrijfster is de (klein) dochter van deze grootvader en
vader. Het gaat ook over de erfenis van zo’n type familie
geschiedenis. Maar het gaat ook over onze kerkgeschiedenis want ook de PKN heeft een indrukwekkende zendingsgeschiedenis en ook die geschiedenis vraagt om herbezinning: wat deden we, wat wilden we en hoe koloniaal was
dat, was het een zinnige vorm van wereldverbetering...
Aan het eind van het boek keren vader en zoon nog een
keer terug naar een plek in Indonesië waar hun geschiedenis in 1930 met missie begon. Ze zien dan dat de plaatselijk bevolking nog steeds de door Nederlanders aangeleerde ‘zevensprong’ doet in plaats van hun eigen gloedvolle
dans.... zowel vader als zoon vragen zich af waarom ze
eigenlijk nooit aansloten bij de daar bestaande medische
kennis. Die werd bij voorbaat als inferieur beschouwt.
Evenzo hun religie en gewoonten.
Uiteindelijk draait het hele boek om de vraag: hoe zinvol
was ons geloof en onze levenswijze voor een andere cultuur...
Een noodzakelijk boek!

Rachel Houwaard
*Jolien de Fijter, Paulien Hoogendoorn, Rachel Houwaard, Leen van der
Maas, Sybren Pap, Wendy Ras, Tim Ras, Henk Speksnijder, Anne Strijker,
Ingrid Tiggelaar, Ben Tiggelaar

Mar Oomen
Missievaders
Atlas contact 2020

door: Dineke Havinga

Ontroerende ontmoetingen
Om het geheel compleet te maken, ging de fietstocht ook langs
adressen van oudere gemeenteleden. Dit leverde mooie en ontroerende
ontmoetingen op, waarbij de oudere gemeenteleden ook weer eens de
welverdiende aandacht kregen die ze zo lang hebben moeten missen.
De aanmeldingen voor zowel de voorbereiding, als de Tour, als de
picknick stroomden binnen en we merkten dat gemeenteleden erg blij
werden van deze dag en het contact dat weer mogelijk was. In onzekere
tijden is het heel fijn om als gemeente weer de verbondenheid te voelen
en te voeden die voor de crisis zo vanzelfsprekend was.

Dat boek, het smullen van de zendingsverhalen op de
lagere school en het wekelijks lopen met het zendingscollecte busje zullen oudere lezers zich herinneren als
behorend bij hun christelijke opvoeding.
Missievaders is een boek om die hele zendingsgeschiedenis van de kerken nog eens in ogenschouw te nemen.
Het boek beslaat driekwart eeuw geschiedenis van een
katholieke vader en een zoon die beiden
als missie arts worden uitgezonden naar
toenmalig Nederlands-Indië en naar
Afrika. Een bevlogen familiegeschiedenis
in de voetsporen van Schweitzer. Omdat
het een familie geschiedenis is, de zoon
gaat in de voetsporen van de vader, zoals
dat vaker gaat in gepassioneerde gezinnen, is het een persoonlijk, spannend
boek, dat toch op de voet alle ontwikkelingen in de geschiedenis en het denken
van die missieposten volgt. Tegelijkertijd speelt het zich ook af in de tweede
Wereldoorlog en beland je opeens in vreselijke Japanse
kampen waarin de hele familie terecht komt. Maar het
elan van vader en zoon om de wereld te willen verbeteren
lijkt er ongeschonden uit te komen...
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Bergkerk
Bergkerk

Vieren
Zondag 4 oktober, 18e na Pinksteren
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en
Tafel (max. 15 kerkgangers aanmelden via
website)
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en
Gebed (achternaam beginnend met letters
M t/m Z zijn hartelijk uitgenodigd)
Lezing Daniël 6,1-29
Zondag 11 oktober, 19e na Pinksteren
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en
Tafel (max. 15 kerkgangers aanmelden via
website)
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en
Gebed (achternaam beginnend met letters A
t/m L zijn hartelijk uitgenodigd)
Lezing Ezra 1; 3,1-6
In aansluiting op de dienst van 10.30 uur is er een
welkoms- en kennismakingsbijeenkomst voor
nieuwe gemeenteleden. In de gemeentezaal op de
gepaste afstand.
Zondag 18 oktober, 20e na Pinksteren
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en
Tafel (max. 15 kerkgangers aanmelden via
website)
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en
Gebed (achternaam beginnend met letters
M t/m Z zijn hartelijk uitgenodigd). Ds. A.J.
Stam uit Leusden gaat voor in de dienst.
Lezing Ezra 3,10-4,5(7); 4,24-5,5a
Zondag 25 oktober, 21e na Pinksteren
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en
Tafel (max. 15 kerkgangers aanmelden via
website)
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en
Gebed (achternaam beginnend met letters
A t/m L zijn hartelijk uitgenodigd). Ds. R.
Bosch uit Zeist gaat dan voor in de dienst.
Lezing Nehemia 7,72b-8,18
Zondag 1 november, Allerheiligen
Allerheiligen valt dit jaar op een zondag,
wij gedenken hen die ons zijn voorgegaan
en noemen namen van gemeenteleden,
die in de afgelopen periode gestorven zijn.
Behalve de namen van overleden gemeenteleden die ons bekend zijn en waarvan nabestaanden persoonlijk worden genodigd, is
het ook mogelijk dat de namen klinken van
hen die wij vanuit onze persoonlijke kring
willen gedenken. De families van overleden
gemeenteleden worden voor deze dienst per
brief uitgenodigd. Wij willen hen zeker de
gelegenheid geven deze zondag in de kerk te
zijn, dat betekent dat er een wat beperkter
aantal plaatsen in de kerk beschikbaar is.

16

We hanteren deze zondag niet het ‘alfabet
systeem’, maar u dient zich voor deze dienst
even aan te melden via de aanmeldingsmogelijkheid op de website van de Bergkerk.
Hier kunt u ook zien hoeveel plaatsen er nog
vrij zijn. U zult begrijpen dat we op Allerheiligen voorrang geven aan de familieleden
van overledenen, tegelijk hoop ik dat alle
overige beschikbare plaatsen worden ingenomen door gemeenteleden, zodat we als
gemeenschap om hen heen kunnen staan
en elkaar kunnen steunen.

Kapel
De stoelen in de kapel zijn in een kring op 1,5
meter opgesteld. Er kunnen maximaal 15 kapelgangers aanwezig zijn. De kapeldiensten
zijn elke zondag om 9.30 uur, op de website
van de Bergkerk vindt u een aanmeldingsmogelijkheid, hier kunt u ook zien hoeveel
plaatsen er open zijn. Vanwege de beperkte
ruimte in de kapel zullen we vooralsnog niet
zingen.

Avondgebed
Iedere woensdagavond om even voor half
acht luidt de klok voor het wekelijks avondgebed in Bergkapel. De kapel is opnieuw
ingericht, de stoelen staan in een kring op
voldoende afstand van elkaar. Er is ruimte
voor max 15 mensen. Vanwege de kleine
ruimte van de kapel en de beperkte ventilatiemogelijkheden is zingen vooralsnog niet
mogelijk. We bidden met een eenvoudige
en alleen gesproken vorm van liturgie het
avondgebed. En is een korte lezing volgens
het dagelijks leesrooster van de oecumenische gemeenschap in Taizé. Er is stilte
om te overdenken en er worden voorbeden
gezegd. Er klinken namen van zieken uit
onze gemeenschap. Een intiem moment. Na
de zegenbede gaan we in stilte en tot rust
gekomen uiteen en vervolgen onze weg. U
bent hartelijk welkom in de kapel voor de
vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur.

Voorbede in de zondagse
kerkdienst
Gebedsintenties of verzoeken om voorbeden
kunt u digitaal doorgeven aan: scribaat@
bergkerk.nl of bij de predikant: predikant@
bergkerk.nl
In de voorbede van het woensdagavondgebed in de kapel worden ook concreet
namen genoemd van mensen waarvoor wij
willen bidden. Deze namen worden van het
pastorale netwerk aangedragen. Afgelopen
maanden, toen de kapeldiensten geen

kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917
beheerders: Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders,
beheerder@bergkerk.nl
predikant: ds. J. van Baardwijk, tel. 06-83951074
(te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en
18.00-18.30 uur), predikant@bergkerk.nl
pastoraal meldpunt: mw. I. van ‘t Eind, tel. 06-19945139
(op werkdagen van 18.00-19.00 uur)
scribaat: mw. M. Beuckens-Vries en mw. S.J van de Minkelis,
scribaat@bergkerk.nl penningmeester: dhr. B. de Vries,
penningmeester@bergkerk.nl, NL22 INGB 0000 5259 46
diakonie: NL77 INGB 0004 9582 44 internet: www.bergkerk.nl
Autodienst: dhr. W.A. Koop, autodienst@bergkerk.nl,
tel. 06 41123253

doorgang konden vinden, hebben we de
voorbede van het avondgebed overgenomen
in de online zondagmorgen diensten. Nu
de avondgebeden weer beginnen, zullen de
namen weer in het avondgebed in de kapel
worden genoemd. De afgelopen periode
heeft ons geleerd, hoe betekenisvol het is
als er in de voorbede van de gemeente op
zondag ook concreet namen klinken. We
willen het verband met de zondagvieringen
graag vasthouden. Voorlopig is besloten om
de namen die in het woensdagavond gebed
klinken ook maandelijks te laten terugkomen in de zondagmorgen viering.

Ouder-kind viering
zondag 11 oktober
Naast de reguliere Westhilldiensten (kindernevendienst) is er ook weer éénmaal
per maand een ouder-en-kind viering in de
Kapel van de Bergkerk. Zondag 11 oktober
om 10.30 uur in de kapel. Helaas laten de
omstandigheden het nog niet toe om deze
diensten in de oorspronkelijk bedoelde
vorm van ouders en kinderen gezamenlijk
weer op te pakken. We vinden dat natuurlijk
heel erg jammer, maar we kunnen voor nu
de diensten wel door laten gaan voor de
kinderen. De ouders die dat willen, kunnen
tegelijkertijd beneden in de kerkzaal de
gewone dienst bijwonen.
Volgende geplande ouder-kind viering is 22
november 10.30 uur.

Pastoralia
Als het er om gaat
Wie houdt stand
spreekt zich uit
kijkt niet weg
blijft niet aan de kant
als het er om gaat?
Wie staat op
houdt woord
verstoort
*H.M. van Randwijk
Tom Segaar, juli 2020

de status quo
als het er om gaat?
Wie zwicht en zwijgt
en niets meer vindt
is ziende blind
dan dooft het licht*
als het er om gaat.

Informatiebijeenkomst nieuwe
leden en belangstellenden
Zondag 11 oktober na de dienst van 10.30
uur is er een informatie- en kennismakingbijeenkomst voor nieuwe leden van de
Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en
op zoek zijn naar een verbinding met een
kerkelijke gemeente. Na een korte kennismaking volgt er informatie over de Bergkerk
en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook op andere zondagen kunt u voor en
na de dienst terecht bij de Informatietafel
in de hal van de kerk. Nieuwe leden van het
afgelopen jaar die bij ons bekend zijn – door
verhuizing en/of overschrijving - ontvangen
een persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit
lezen en zich in de categorie nieuwe leden/
belangstellenden herkennen, weet u van
harte welkom.

Onderweg
In de troonrede refereerde de koning aan
het voor hem meest memorabele moment
van het afgelopen jaar, de 4 mei herdenking
op een lege Dam. Bij mij riep dit herinneringen op aan de viering van het Paastriduüm
in een lege Bergkerk. Een intense ervaring.
De ‘lockdown’ betekende een pijnlijke
stilstand in het leven van de gemeente. De
bevrijdende woorden van Pasen, over doortocht en een open graf, kregen een troostende zeggingskracht. Geen ‘lockdown’ maar
een opening. Het waren intense maanden,
ondertussen zijn we al in het najaar beland.
We raken wat gewend aan ‘het nieuwe normaal’ en zoeken naar creatieve oplossingen
om vorm te geven aan ‘gemeente-zijn’ met
elkaar. Nu alles anders is en het vanzelfsprekende weg is kan het je bewust maken van
de waarde en de betekenis van de kerkelijke

gemeenschap. We merken dat we elkaar
missen en het is mooi als er momenten zijn
om elkaar weer te zien. Nu de kerkdiensten
beperkt toegankelijk zijn vertellen mensen
hoe bijzonder het is om weer naar de kerk
te kunnen. Nu we niet kunnen zingen valt
het extra op met hoeveel vreugde we dan
wel voluit het slotlied samen zingen. Onze
routine is doorbroken en wat van waarde is
komt bovendrijven. Ergens onderweg van
huis tot huis kreeg ik het (wandel)boekje ‘Je
keek tever’ van Marjoleine de Vos aangereikt. Ik geef het graag door. Marjoleine de
Vos wandelt elke dag een rondje vanuit haar
huis in het Noord-Groningse Zeerijp. Onder
een strakblauwe hemel, een grijs wolkendek
of genadeloze regen, ze zijn er altijd: de
akkers in bloei of kaal, de kraaien, de bomen
in alle stadia van blad of niet blad, het kerkje
van Eenum. Soms uien op het land, soms
dollende hazen – alles is altijd hetzelfde en
altijd anders, dat is de kracht van de herhaling. Er is niets te zien, en tegelijk heel veel.

Ruimtevrees
Achter weilanden weiden, daar weer achter
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen?
De blik verliest je met zichzelf in de ruimte waar
aankomst ver en ver is te zoeken.
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk
groen het zonlicht en je oog in zwemt.
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep.
Voel warmte op je neus, zie ’t vroege blad van
vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier.

Bereikbaarheid
In de week van 18 t/m 25 oktober staat een
weekje vrijaf gepland. Tijd voor een wandeling. In voorkomende gevallen kunt u via het

Houd afstand, raak me aan

pastoraal meldpunt 06-19945139 een beroep
doen op pastorale zorg of een vervangende
predikant.
Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk

Uit de kerkenraad
Op woensdag 16 september vergadert
de kerkenraad voor de eerste keer na de
zomerperiode. We zijn blij elkaar weer life
te kunnen ontmoeten. Gesproken wordt
over de Bergkerk in Coronatijd, een terugblik
op de vieringen en een vooruitblik. De
regulering van het aantal kerkgangers aan
de hand van het alfabet heeft als bijeffect
dat er een soort tweedeling in de gemeente
ontstaat: de ene helft van de gemeente
komt de andere helft niet vanzelfsprekend
tegen. Voor de dienst van Allerheiligen is
het plan dat gemeenteleden ongeacht de
beginletter van de achternaam zich kunnen
inschrijven d.m.v. aanmeldingsmogelijkheid
op de website van de Bergkerk. Een nieuw
initiatief van de Bergkerk is het aanbieden
van een maandelijkse Choral Evensong op
zondagmiddag. Choral Evensongs komen
voort uit de Engelse kathedrale traditie.
De kerkenraad stemt enthousiast in met
het plan omdat het aansluit bij het profiel
van de Bergkerk en mogelijk ook nieuwe
kerkgangers bereikt. Het plan wordt verder
uitgewerkt, zodat mogelijk dit najaar al kan
worden gestart.
Meet and Greet voor de hele gemeente
vieren we dit jaar op zondag 27 september
in de buitenlucht op het grasveld voor de
kerk op 1.5 m afstand van elkaar. De vergadering wordt besloten met het lezen van een
avondgebed.

(foto: Rene Rosmolen)

In het kader van ‘onder de vijgenboom’ – zin in de ouderdom worden twee gespreksochtenden aangeboden onder het motto ‘houd afstand, raak me aan’. De wereld staat op
z’n kop. De coronacrisis raakt iedereen en zet ons op afstand van elkaar. Een aanrakingsverbod, wat doet dat met ons? Hoe moeten we ons verhouden tot elkaar? Wat betekent
dit ‘nieuwe normaal’ voor ons welbevinden? Hoe ervaren wij deze tijden bij het ouder
worden? Allemaal vragen die het waard zijn om te delen en te bespreken. We laten ons
verrijken door poëzie en fotografie en lezen passages uit de boeken van Paul
Verhaeghe, ‘Houd afstand, raak me aan’ en Ad van Nieuwpoort, ‘Leven zonder oplossing’.
Gespreksleiders: Jan van Baardwijk en Rene Rosmolen. Data: dinsdag 6 en 13 oktober van
10.00-12.00 uur.
Plaats: Bergkerk
Kosten: € 20,- totaal (incl. materiaal,
koffie/thee).
Opgave: ds. René Rosmolen 033- 4801553 r.rosmolen@casema.nl
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De Bron

De Bron

Bij de diensten
4 oktober, Israëlzondag: ‘Kies voor het leven’
als kernboodschap van Deuteronomium
30:11-20 is het thema dat ons wordt aangereikt. Het is de afscheidspreek van Mozes.
Duidelijk is dat de mens in het verbond
met de Eeuwige een actieve rol heeft en
verantwoordelijkheid draagt. Als niet-joden
zijn we in dat verbond opgenomen, zo
gedenken we op Israëlzondag. Wat betekent
de opdracht om voor het leven te kiezen
voor ons vandaag? Die vraag staat centraal
op deze zondag.
11 oktober. Ds. Borger en ds. Verschoor
hebben geruild met elkaar. Ds. Verschoor
gaat het in De Bron hebben over Daniel in de
leeuwenkuil
Op 18 oktober gaat ds. Woltinge voor. Hij
leest verder uit het evangelie naar Mattheus.
Vandaag is hoofdstuk 22 vers 34-46 aan de
orde.
Op 25 oktober gaat ons gemeentelid ds.
L. Schoonderbeek voor. Ook zij leest uit
Mattheus en schrijft daarover: de samenvatting van de leefregels lezen we in Deut
6:1-9. Jezus met vragen in de val proberen
te lokken: Schriftgeleerden kunnen er wat
van! Mattheus beschrijft dat in hoofdstuk
22, waar we een gedeelte uit lezen en de
vraag naar het grootste gebod is een van de
strikvragen.

In memoriam
Jasper Leendert van der Linden
(1950 – 2020)
Vriendelijk, oprecht, betrokken op de
achtergrond, trots en bescheiden, actief en
rustig – zo was Jasper van der Linden. Deze

Lunch op zondag
De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig op de eerste zondag van de maand een
gezamenlijke lunch is na het koffiedrinken.
De soep wordt gekookt, ieder neemt eigen
brood mee. Ook wie niet naar de kerkdienst
komt, kan bij de lunch aanschuiven.
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lieve man van Wietske, allerliefste vader en
trotse opa van hun kinderen en kleinkinderen, geliefde zoon en broer, zal zeer worden
gemist. Toen hij op 4 augustus 70 jaar werd,
wist hij dat zijn geliefden zonder hem verder
zouden moeten. Dat was heel zwaar voor
hem. Intens verdrietig, met mooie herinneringen, hebben zij hem in liefde losgelaten.
Niet met veel woorden, maar in gewoon
dóen (en gewóón doen) was hij aanwezig. Zo
leerden we hem in de kerkgemeenschap ook
kennen. We verliezen in hem een betrokken mens die als diaken, in allerlei hand- en
spandiensten en als ledenadministrateur
zich ook zeer heeft ingezet. Op hem typerende wijze verzorgde hij die ledenadministratie tot kort voor zijn sterven. Zorgvuldig
en de vertrouwelijkheid goed beschermend,
maar tegelijk scherp erop lettend dat
niemand (administratief) zoek raakt. Want
ieder mens telt en dient gekend te zijn.
Voor geloof had Jasper ook niet veel, grote
woorden. Het was meer zoekend, twijfelend,
toch vasthoudend. Tot wie vast geloven
en tot wie twijfelen zei de Opgestane (de
trouwtekst van Jasper en Wietske, slotzin
uit het Mattheüsevangelie die ook in de afscheidsdienst op 4 september jl. klonk): ‘En
zie, Ik ben met je tot aan de voleinding van
deze wereld.’ Vrij vertaald: Het komt goed.
We wensen Wietske, hun kinderen en kleinkinderen, hun moeder en oma en allen die
deze lieve man missen, sterkte en troost toe
van God en door aandacht van mensen.
ds. Rein van der Zwan

kerk: De Bron, Vogelplein 1, tel. 4728167
koster en beheer/verhuur: Mw. M. de Koning-Timmer,
tel. 4759941, koster@debronamersfoort.nl
predikant: ds. R.G. van der Zwan, Australiëring 15,
3823 XK, tel. 4755158, rgvanderzwan@kpnmail.nl
(maandag, dinsdag en vrijdag) en ds. B. Borger (parttime),
Van Randwijcklaan 181, 3815 MS, tel. 4799080,
b2.borger@planet.nl scriba: Mw. B. van Eck, Gruttostraat 7,
3815 HG, tel. 4729730, 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

De onzekerheid hoe de crisis zich verder
ontwikkelt, blijft vooreerst. Het lijkt wel zeker dat we nog geruime tijd met vergaande
maatregelen leven. Het is een open vraag
wat er terug komt van het voorheen ‘gewone’
kerkelijke leven.
Coronacommissie en kerkenraad sturen op
basis van richtlijnen van de overheid en van
de landelijke kerk. Zoals overal roept ook in
de kerk de toepassing van de maatregelen
naast waardering kritiek op. De kerkenraad
hoort dat, overweegt steeds weer en gaat
het gesprek natuurlijk aan.
Naast de kerkdiensten in aangepaste vorm
waren en zijn er ook andere activiteiten. Een
overzicht:
kerkdiensten
Het algemene beeld in de kerken in Nederland is dat het kerkbezoek vooreerst zeer
beperkt is. Velen maken van de gelegenheid
om weer te kunnen gaan nu geen gebruik.
We zijn benieuwd wat de redenen daarvoor
zijn, de beide wijkpredikanten voeren in
opdracht van de kerkenraad een beperkt
onderzoek uit. Zij zullen een aantal leden
hier vragen over stellen. Niet om ter verantwoording te roepen, maar om beter beeld te
krijgen wat er leeft t.a.v. de kerkdiensten.

Kerk in coronacrisistijd
Zoals alle kerken is ook De Bron nog bezig
zich te herpakken nadat het kerkelijk leven
medio maart ineens stil kwam te liggen.

open kerk
Op dinsdagmorgen 10:00 – 11:30 en op zaterdagmiddag 14:00 – 16:00 u staat de koffie/

Kindernevendienst en 12+
Medio zomer is besloten en per direct
ingevoerd dat er weer wekelijks
kindernevendienst is en om de week 12-kerk.
De leiding die in de afgelopen maanden al
niet stil heeft gezeten, pakte dit enthousiast
weer op. Samenkomen in de kerk is toch
fijner dan via post, internet, telefoon of bij
de voordeur het contact onderhouden. Op
6 september vond het uitgestelde afscheid
van de kindernevendienst plaats van Daan,
David, Fenna, Luuk en Sterre. De kerk was
die zondag vol met onder meer veel opa’s en
oma’s van het vijftal. Mooi dat ze, soms ook
weer voor het eerst, hiervoor naar De Bron
konden komen!
Het jaarlijkse kampje bij familie van Ieperen
kon niet doorgaan. Wel was daar een
prachtige buiten-dag op 12 september met
spelletjes, een Bijbelvertelling met mooie
opdracht, barbecue en kampvuur
met verhaal en marshmallows!

thee klaar en is er gelegenheid om te horen
hoe een ander het maakt of om zelf iets te
vertellen. Hier blijkt dat zonder programma
en zonder verplichtingen soms de mooiste
ontmoetingen zomaar ontstaan. Welkom!

Gespreksking ‘met Jezus aan
tafel’

kringenwerk
Er komt een webinar (bijeenkomst via internet) over adventsliederen, georganiseerd
door ds. Marieke den Braber en ds. Berend
Borger. Ook zal er een filmmiddag –en/of
avond komen en wordt onderzocht of een
leeskring weer bijeen kan komen. Nadere
informatie volgt.

- de evangelies over samen-eten Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe
vaak het - nog vaker dan je al vermoedde! in de evangeliën gaat over eten en alles wat
ermee samenhangt, zoals honger, armoede,
ziekte, uitsluiting, en over de keerzijde: welkom zijn, op krachten komen, luxe ervaren,
een volle dis, het goede leven.
We gaan ons oog hiervoor trainen en stellen
o.a. de vraag: hoe past ons samen-eten daarbij, inclusief avondmaal en eucharistie?

doelgroep-bijeenkomsten
Kerkenraadsleden werken aan bijeenkomsten voor doelgroepen, te denken is aan een
bepaalde leeftijd of levensfase, gedeelde
belangstelling, lotgenoten. Ook hierover
volgt nadere informatie.
Ideeën en aanbod om zelf iets te organiseren zijn van harte welkom. Neem contact op
met een van de kerkenraadsleden!

26 oktober en de drie maandagmiddagen
daarna.
De Bron, Vogelplein 1

We gaan bijbel-lezen, maken af en toe een
uitstapje naar kunst en actualiteit en krijgen
zo in vier bijeenkomsten ‘coronaproof’ een
eerste indruk van tafelen met Jezus.
Begeleiding: ds Willem Klamer (tot 2019
predikant van De Inham in Hoogland).

Praktisch
We organiseren coronaproof: 1) vaste groep
van 6-8 deelnemers, die zich van te voren
aanmelden (en afzeggen als je je ziekt
voelt of anderszins risico meebrengt); 2) we
komen bijeen in grote, goed geventileerde
ruimtes, 3) houden 1,5 meter afstand en
nemen zelf een flesje water mee.
Voorkennis wordt niet verondersteld,
wel dat je je eigen bijbel en pen & papier
meeneemt, en – zo mogelijk – een bijdrage voor de onkosten. Het gaat om vier
bijeenkomsten van elk twee uur die voor de
kwartetkerken worden gehouden in de Bron
op vier maandagmiddagen van 13.45 uur –
16.00 uur.
Aanmelden is noodzakelijk en kan bij ds.
Willem Klamer wtklamer@xmsnet.nl 0334556554 | 06-37280576
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Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109
(open ma t/m do 9.00-11.00 uur)
Predikant: Ds. Arjan Plaisier, ajplaisier@brugkerk.eu,
tel. 4758181. Verhuur De Brug: verhuur@brugkerk.eu
Pastoraat: pastoraat@brugkerk.eu
Scriba: scribaat@brugkerk.eu
Wijkkas: NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v. wijkgemeente
De Brug Diaconie: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v.
Diaconie De Brug; NL04 INGB 0001 3213 79 t.n.v.
Zending en werelddiaconaat De Brug
Ledenadministratie: woemor 9-11 uur in De Brug of:
administratie@brugkerk.eu
Kerkbalans: kerkbalans@brugkerk.eu
Autodienst: P. van Straten, tel. 06-11561472,
autodienst@brugkerk.eu
Voor overige adressen kunt u terecht op de website
van de Brug: www.brugkerk.eu

De Brug
Bij de diensten
Zondag 4 oktober (Op de kerkelijke agenda
staat: Israëlzondag, op de algemene agenda:
wereld-dierendag) zal ons gemeentelid
Klaas Bom voorganger zijn.
Op zondag 11 oktober is het de bedoeling
dat twee kinderen gedoopt worden. Dat zijn
Chloë Vesper Caljé en Tim Pieter Evert Bakker. We zien uit naar een feestelijke dienst.
Ook op 18 oktober zal ik voorgaan. Ik ben er
nog niet helemaal uit wat op 11 en 18 oktober de Schriftlezing zal zijn.
Op 25 oktober begroeten we Leantine
Dekker als voorganger. De daarop volgende
diensten in november zullen in het teken
staan van het thema ‘gebed’.

De Brug

In memoriam Piet Smit
Op 2 september overleed in de leeftijd van
70 jaar Piet Smit. Hij behoorde als dooplid
tot de gemeente van de Brug. Geboren in het
ouderlijk huis op Randenbroekerweg 4 eindigde hij daar ook zijn leven. Piet trouwde
met Anja en vormden met elkaar een gezin.
Na maar liefst 45 jaar gewerkt te hebben in
de bouw, mocht hij van een vroegpensioen
genieten. Helaas ging het vanaf 2019 bergafwaarts met zijn gezondheid, wat uiteindelijk
leidde tot zijn levenseinde. Op 9 september
werd Piet in de kring van familie en vrienden
herdacht in woord en muziek, waaronder
een bijdrage van mijn kant. De woorden van
Psalm 139 over een God die het mensenleven omvat en omsluit, van de wieg tot het
graf, klonken als troost voor de levenden en
de doden. Wij leven met Anja mee in haar
verdriet en gemis.
Arjan Plaisier

In memoriam Karin Bijl-Piek
Op 9 september 2020 overleed Karin Bijl op
98-jarige leeftijd. Dat betekent dat ze geboren werd in 1922: op 16 april van dat jaar in
Amsterdam. Ze was een ras-Amsterdamse
en is dat haar hele leven gebleven. Toen de
oorlog uitbrak was ze 18 jaar. Ze fietste in
de hongerwinter 14 maal naar Nunspeet en
terug, om eten voor de familie te verzamelen. Na de oorlog ontmoette ze Christiaan
Bijl. Hen werden een zoon en een dochter
geboren. Uiteindelijk kwam het gezin in
Amersfoort te wonen, waar ze zich bij wijkgemeente de Brug aansloten. Jaren heeft
ze voor haar kleinzoon gezorgd, toen zijn
ouders daartoe niet in staat waren. Karin
zette zich in de Brug in voor het pastoraat: ze
was vele jaren lid van de HVD. In die functie
kwam ze ook in Nijenstede. Na een val kon
ze niet meer zelfstandig wonen en kwam
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ze terecht in datzelfde Nijenstede. Daar is
ze ook overleden. De laatste jaren waren
zwaar voor haar. De laatste week waren haar
zoon en dochter bij haar. Met hen mochten
we de afscheidsdienst in de Lichtzaal van
Rusthof vorm geven. Mooie, bij haar passende muziek klonk en de lezing die haar
lief was lazen we: 1 Corintiers 13. Rond het
thema LIEFDE namen we afscheid van deze
bijzondere vrouw. We leven mee met kinderen en kleinkinderen. Moge de Here God hen
troosten en sterken.
Ds. Wim van der Hoeven
•

Een nieuw seizoen: kijken wat
wel kan
De coronaperiode duurt langer dan we ons
misschien vooraf gerealiseerd hadden. En
het ziet er naar uit dat we deze ongenode
gast nog wel een poos in ons midden zullen
hebben. Dat betekent dat we ook de komende tijd de dingen anders zullen moeten
doen dan we gewend zijn. De minimale
optie lijkt dan de makkelijkste weg. Zo
zou je er voor kunnen kiezen om alleen de
diensten op zondag te houden en verder nog
even niets. Dat willen we omdraaien. Wat is
er dan wel mogelijk? En hoe kan dit seizoen,
misschien wel op een hele andere manier
dan we gedacht hadden, een tijd worden
van ontmoeting en geloofsgesprek? Vanuit
die insteek is er door het team gemeenteopbouw gezocht naar activiteiten als verdieping rondom de zondag. Verderop leest u er
alles over.
Samenkomen op zondag
Een belangrijke reden voor activiteiten
door de week, is dat we elkaar voorlopig
op zondag nog ten dele zullen ontmoeten.
De verdeling in de groepen A-K en L-Z lijkt
tot op heden goed te werken en houden
we voorlopig daarom aan. Daarnaast zijn
er nog een aantal praktische punten bij de
kerkdiensten. Op een rijtje:
• De verdeling A-K en L-Z blijft dus voorlopig. Voor de helderheid vindt u op iedere
nieuwsbrief en op de website welke groep
die zondag aan de beurt is.
• Na de dienst blijft de grote zaal beschikbaar voor wie na wil praten. In verband
met het ventileren van de kerk voor de
Chinese gemeente kan dit tot 11.30 uur.
Hiermee hopen we dat u elkaar ook bij
herfstweer na de dienst nog even kunt
spreken. Let op: de hal is hiervoor niet
beschikbaar.
• In de stille hoeken van de kerkzaal is na de
dienst tevens gelegenheid de predikant te

•

•

•

spreken en bij het gebedsteam voor u te
laten bidden.
Nadrukkelijk verzoeken we u bij het
uitgaan de nooddeur te gebruiken, zoals
aangegeven. Wie in zaal 4 zit kan daar de
uitgang gebruiken.
Bij beide uitgangen vindt u de collectezakken en een punt om met GIVT te
betalen. Blijft u nog even napraten in de
kerk? Loop dan, op afstand, eerst even
naar de collecteplekken of geef via GIVT,
zoals u dat thuis anders doet.
De richtlijnen van de overheid geven
aan dat er weer gezongen mag worden,
mits het kerkgebouw daarvoor geschikt
is. De Brug voldoet ruimschoots aan de
voorschriften hiervoor en daarom kan er,
op gepaste wijze, gezongen worden door
wie dat wil. Voelt u zich hierin vrij om te
doen wat voor u prettig en veilig voelt.
Bij alles geldt: hou 1,5 meter afstand en
kom alleen als u geen klachten heeft.

Kerk-tv blijft
Goed te weten: in de kerkenraad van 9 september jl. is besloten om blijvend gebruik
te gaan maken van kerk-tv. Hiervoor zal de
komende weken nieuwe apparatuur worden
aangeschaft waardoor u de diensten thuis
nog beter kunt volgen. Een andere belangrijke voorwaarde is de bemensing, omdat
werken met beeld meer menskracht vraagt
dan alleen geluid. Hiervoor doen we ook een
beroep op u als gemeente. Overweeg eens
of u een keer in de paar weken achter de
letterlijke schermen een handje mee kunt
helpen. Meer informatie over kerk-tv, zoals
de gevolgen voor privacy, volgt binnenkort.
Tenslotte
We hopen dat u, voor dit moment, een
goed overzicht heeft hoe we de komende
maanden als gemeente op weg willen gaan.
Een ding is daarbij helder: er valt weinig te
zeggen over de dag van morgen. Voor nu is
dit de route voor de komende tijd. Mochten
er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen
we naar bevind van zaken handelen en u

daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte
brengen. Mocht u nog vragen, opmerkingen
of ideeën hebben, dan horen we dat graag.
U kunt mailen naar Ineke Ruiter, scribaat@
brugkerk.eu. We wensen u een goed en
gezegend nieuw seizoen!
Met een hartelijke groet namens
de kerkenraad van De Brug,
Iwan Dekker

Hoe zijn we kerk in het
komende seizoen?
Op de startzondag van 13 september is een
vooruitblik gegeven op het kerkelijk seizoen
2020-2021. We zijn gemotiveerd om in
een tijd van minder kerk ook meer kerk te
zijn. Een overzicht van wat we voornemens
zijn is te vinden op onze website http://
www.debrugamersfoort.nl/gemeentezijn-2020-2021. Een greep uit de inhoud:
• Nu we als gemeente niet allen tegelijk
het heilig avondmaal in de kerk kunnen
vieren, zal er vanaf oktober elke laatste
zaterdag in de maand (behoudens december) om 17.00 uur een viering van het
heilig Avondmaal beleggen. Ieder is hier
hartelijk voor uitgenodigd.
• Elke vrijdag is er een half uurtje om de
week met elkaar af te sluiten. Er is een inloop, met een gezamenlijk begin (gebed,
lied, Bijbelwoord van de dag) en daarna is
er gelegenheid om stil te zijn, met elkaar
te bidden of te spreken. Het geheel duurt
een half uur.
• In november besteden we in en buiten
de diensten aandacht aan het gebed en
beoefenen we dat ook. Nadere informatie
over deze themamaand volgt nog.
• In de adventtijd leven we toe naar Kerst.
Met een diversiteit aan activiteiten willen
we dat uit laten komen. De commissie
Kerstnachtdienst zal daar nog nader over
berichten.

• De Gemeente Groei Groepen pakken de
draad weer op en naast de bestaande
groepen is er ruimte voor nieuwe groepen,
ook op incidentele basis.
• Elke vrijdag is de kerk open van 12.00 tot
13.00 uur: het geeft gelegenheid de kerk
in te lopen om stil te worden en te bidden
en een kaarsje aan te steken.
• Elke woensdagavond is er een gebedskring, van 19.00 tot 20.00 uur.
• Voor de leeftijdsgroep van 10-12 jaar is er
een vorm van basiscatechese ‘On Track’.
Deze wordt gehouden op maandagen in
november, januari en maart. Ook is er een
catechesegroep 18+ (en 90-).
• Het spreekt vanzelf dat de jeugdactiviteiten (Bruggenbouwers, Solid Rock en
Tea Time with Jesus) ook dit jaar weer
gehouden worden.
Kerk-zijn in coronatijd, kan dat? Ja zeker!
Sommige dingen kunnen niet, maar veel kan
wel! God is trouw en daarom is kerkzijn ook
in deze tijd mogelijk. Laat je verrassen en
doe mee!
Meer weten? Mail naar Dineke Ruitenberg,
ouderling gemeenteopbouw, dineke.ruitenberg@gmail.com

In memoriam Heintje
Petronella de Kruijff - Kuijt
Geboren te Zwartebroek op 18 oktober
1927, overleden te Amersfoort 19 augustus
2020.
Ze werd geboren in Zwartebroek in een
groot gezin, waarvan zij de jongste was.
Kerkelijk hoorde het gezin bij de Gereformeerde Bond.
Hennie de Kruijff was 13 jaar toen de tweede
wereldoorlog begon. Haar broers hielpen
mee in het verzet en betrokken haar daarbij,
ze hielp Engelse piloten onderduiken en
vervoerde illegale bonkaarten. Omdat ze in
huis moest meehelpen als jongste van acht
kinderen, kon ze alleen de acht-klassige la-

gere school afmaken. In 1952 trouwde ze met
Gijsbertus de Kruijff. In hun trouwdienst was
de tekst: ‘Ken Hem in al uw wegen en Hij
zal uw paden recht maken’. Ze kregen twee
zonen. Intussen zorgde ze voor haar moeder
toen die ziek werd, ze kwam bij hen wonen.
Ze zorgde voor haar schoonmoeder, voor
haar oudste zuster. Kortom, haar leven stond
in het teken van zorgen.
Toen haar man directeur werd van het
bejaardencentrum in Bathmen hielp ze
direct onbezoldigd mee. Na zijn pensioen
verhuisden ze naar Amersfoort. In 1996 overleed haar man. Zij bleef zich inzetten voor
Nijenstede, waar haar oudste zuster haar
laatste jaren doorbracht. Ze genoot van haar
4 kleindochters en de laatste tijd ook van
haar achterkleinzoon. De laatste maanden
waren zwaar, het kostte haar moeite om
haar geliefden los te laten.
Haar geloof is haar altijd tot grote steun
geweest. “Ik geloof in God en de genade die
Zijn Zoon ons heeft geschonken”, zei ze. Zo
stelde ze haar afscheidsdienst samen, we
luisterden naar haar liederen en mochten de
psalm centraal stellen, die ik aan haar ziekbed twee keer op haar verzoek had gelezen:
psalm 32. “De zegen van de schuldbelijdenis”
staat daar boven. De toon van de psalm is
vol van vergeving en uitzicht. Haar tekst was:
“Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn”
(vers 8).
We geven haar over in de handen van God.
Moge Hij de achterblijvende familie troosten en sterken.
Ds. W.P. van der Hoeven

Giften
In de afgelopen maand heeft Ds. W. van der
Hoeven 2 giften ontvangen; één van € 10,van NN voor de Voedselbank en een gift van
€ 50,- van de fam. B. voor de wijkkas. Heel
hartelijk dank voor deze giften.

Kleding inzamelingsactie
Sam’s Kledingactie 2020
Zaterdag 12 september is er voor Sam’s Kledingactie de
inzamelingsdag geweest.
Deze actie is heel PGA-breed gehouden.
Met een aantal vrijwilligers hebben wij vanaf 10.00 uur de zakken
met kleding in ontvangst mogen nemen.
Weer een goede en ook gezellige dag. Het resultaat voor heel
Amersfoort is 2.910 kg. Ruim duizend kilo meer dan in 2019.
Een mooi resultaat.
Iedereen bedankt voor de inzet van deze dag.
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De Hoeksteen
Startweekend in beeld
Elkaar al wandelend ontmoeten en samen
genieten van de prachtige natuur, dichtbij
of ver weg.

De Hoeksteen

Geboren
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Op 20 augustus zag Daan Teunis Veldhoen
het levenslicht. Daan is de zoon van Rick
Veldhoen en Anita de Vries (Bombardonstraat 167). Op het kaartje staat ‘Geboren
uit liefde, kostbaarder dan goud, een nieuw
leven, aan ons toevertrouwd’. We feliciteren
Rick en Anita van harte met de geboorte en
wensen ze samen met Daan veel zegen toe.

genomen om de komende maanden de
focus te hebben op een proces waarin we
met elkaar aan de slag gaan met bovenstaande: met concrete vragen en hopelijk
ook concrete uitkomsten…U hoort van ons
via de zondagse nieuwsbrief!
Gijs de Raad, voorzitter
wijkgemeente de Hoeksteen.

Uit de kerkenraad

Maandagavond bijeenkomsten

De kerkenraad kwam donderdag 3 september weer bij elkaar. De eerste bijeenkomst
in het seizoen 2020 /2021. Een moment om
samen een start te maken. Elkaar spreken en
zien. ‘Geen online Zoom-meeting!’ De aftredende en het nieuw aantredende kerkenraadslid waren aanwezig. Een mooi begin.
In deze vergadering pakten we de draad
van februari op. Onderwerp toen was de
toekomst van de Hoeksteen. Er is een vaste
groep betrokken gemeenteleden, dat stemt
dankbaar. Maar we deelden ook onze zorgen
omtrent het vervullen van vacatures, het vertrek van gemeenteleden en een afnemende
belangstelling voor verschillende activiteiten. En toen kwam corona. Dat betekende
pas op de plaats en alle hens aan dek. Het
ging even niet om de toekomst, maar om
het hier en nu. Online-diensten, het corona
protocol, het weer opstarten van de kerkdiensten. Dankzij de inzet van velen is dit
allemaal van de grond gekomen.
September was dus opnieuw nadenken en
praten over de toekomst van de Hoeksteen.
Het is al vaker aan de orde geweest, ook in
gemeente-overleggen en andere ontmoetingen. Dus het zal u niet verbazen dat we
er als kerkenraad ook mee bezig zijn. Geen
nieuw geluid voor de vaste kerkbezoeker
maar nieuw is de grote urgentie die we als
kerkenraad, nu zeker in coronatijd, ervaren.
Daarom heeft de kerkenraad het besluit

Vanaf half juni werd elke week in De Hoeksteen een inspiratie-moment gehouden.
Vrijwel elke week nam ik daaraan deel. Juist
in een tijd van minder onderling contact was
dit een mooie gelegenheid van verbondenheid zoeken, met elkaar en met de Levende.
Zelf gaf ik, samen met een aantal musici, leiding aan een Taizé- achtige viering. Daarna
hielden we met een groepje mensen een
bijbelbezinning. Mooi dat deze inspiratieavonden (voorlopig) worden voortgezet.
Drie keer per maand op maandag, van 19.4520.15. Voor de data: zie de agenda.

kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898
coördinator beheer: S. Woldendorp, tel. 06 24340984
predikant: ds. M.E.J. (Marieke) den Braber, Leibeek 2,
3772 SZ Barneveld, tel. 06-27152946,
predikant@hoeksteenamersfoort.nl
(maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagmorgen)
scriba: scriba@hoeksteenamersfoort.nl
penningmeester: H. van de Kamp, Binckesstraat 118, 3814 TW
bankrekening: NL18 ABNA 0553 2171 35
internet: www.hoeksteenamersfoort.nl

Vesperdiensten van dit seizoen.
Op woensdag 14 oktober start een nieuwe
serie oecumenische vesperdiensten in
De Hoeksteen. In deze serie laten we ons
inspireren door de Groene Bijbel, die de
Amersfoortse kerken als een estafettestokje
aan elkaar doorgeven. In deze bijzondere
uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn
gedeelten gemarkeerd die aanknopingspunten bieden tot ‘groen leven’. Ze zijn een
uitnodiging om respectvol om te gaan met
mensen en met de hele schepping, die ons
als Godsgeschenk is toevertrouwd. Hoe
actueel is dit thema ook juist nu. Klimaatverandering, zorgen over toekomst van
onze aarde, het coronavirus dat ons leven
ontwricht, allemaal zaken die ons vragen
om met nieuwe ogen te kijken naar wat
vertrouwd is geworden, maar misschien ook
anders kan en moet.
Naast Bijbelteksten zijn er ook talloze
‘groene liederen’, waarvan er een aantal in
de vesperdiensten zal klinken. Sommige
zijn oud, andere nieuw. Franciscus van Assisi

Plaatsen om de ontmoeting met de Eeuwige, met de ander en met jezelf te vieren.
Zondag 4 oktober, 10 uur, dienst met ds. Marieke den Braber.
Maandag 5 oktober, 19.45 uur, inspiratiemoment.
Vrijdag 9 oktober, 10.30-12.30 uur, Open Huiskamer.
Zondag 11 oktober, 10 uur, ds. Marianne van Amerongen, Ziekenzondag.
Woensdag 14 oktober, 19.30 uur, vesper met ds. Titus Woltinge, De Tuin van Eden.
Vrijdag 16 oktober, 10.30 uur, Open Huiskamer.
Zondag 18 oktober, 10 uur, dienst met ds. Marieke den Braber
Maandag 19 oktober, 19.45 uur, inspiratiemoment.
Vrijdag 23 oktober, 10.30 uur, Open Huiskamer.
Zondag 25 oktober, 10.00 uur, dienst met ds. Marieke den Braber.
Maandag 26 oktober, 19.45 uur, inspiratiemoment.
Vrijdag 30 oktober, 10.30 uur, Open huiskamer.
Zondag 1 november, 10 uur, dienst met ds. Henk Dikker Hupkes.
Maandag 2 november, 17.00-18.30 uur de kerk is open vanwege Allerzielen om een kaarsje
op te steken.
Maandag 2 november, 19.45 uur, inspiratiemoment.

bezong rond het jaar 1225 in zijn Zonnelied
al de natuur, de ‘dingen van de hemel’ (zon,
maan en sterren), de ‘dingen van de aarde’
(de vier elementen) en de levensweg van
de mens. Ook Sytze de Vries schreef en vertaalde verschillende liederen die hier stem
aan geven. Veel stof dus om ons ook muzikaal te laten inspireren door vele dichters en
toondichters.
De vesperdiensten zijn elke tweede woens-

dagavond van de maand om 19:30 met
inachtneming van de coronarichtlijnen. Het
groene Bijbel thema voor 14 oktober is ‘De
Tuin van Eden’. Van harte welkom! Dat het
een moment van rust en meditatie in de
week mag zijn.

Kringenwerk
We starten dit jaar anders dan anders. Door
de corona kan heel veel kringenwerk niet als

gebruikelijk van start gaan.
Wat er wel van start gaat, kunt u vinden
op www.zindex033.nl. Er worden ook een
aantal webinars voorbereid, zodat u thuis
alleen of met een bezoeker samen, iets op
het internet kunt volgen en daarop kunt
reageren of erover in gesprek kunt gaan met
anderen.
Meer info daarover volgt vooral via de
nieuwsbrief en onze eigen website.

De Hoeksteen loopt warm voor de Sponsorloop
Op de vroege zaterdagochtend van het
startweekend stonden we nog even stil bij
het doel van onze loop: de pijnlijke positie
van vervolgde christenen wereldwijd. En
daarna liepen we kilometers door Gods
stralende schepping rond Amersfoort. Het
initiatief vond grote weerklank in onze
gemeente en daarbuiten. Hiervan getuigt de
prachtige opbrengst, die nu al staat op 2500
Euro, waarmee we het werk van Open Doors
kunnen ondersteunen.
Bernard Bussemaker

Gemeentegezicht
Dit keer een andere invulling van het gemeentegezicht. Zijn
gezicht wordt zichtbaar in zijn droom onze gemeente…
Ik droom van een kerk
Ik droom van een kerk, waarin ik naar binnen schuifel, want
ik weet niet wat me te wachten staat. Hoe de Heer me wil
ontvangen, las ik niet in onze nieuwsbrief. Eigenlijk weet ik dat
nooit, geen enkele dag, waar Hij me naar toe zal brengen. Wie
er nu weer mijn naaste zal zijn, in wie Hij nu weer aan me zal
verschijnen.
Benieuwd kijk ik op welke plek in de zaal ik terecht kom. Er
zijn geen vaste plaatsen in deze heilige ruimte. Niemand zit
hoog, niemand zit laag. Ik schuif aan. Veel mensen zag ik al
eerder, sommigen voor het eerst. We begroeten elkaar in blijde
herkenning.
Er hangt een sfeer van lichte opwinding. Wat zal er gebeuren?
Met mij, met ons? Welke snaren worden er beroerd als we Zijn
lof zingen? Zullen kwetsuren in onze ziel verzacht worden bij
het Kyrie en Gloria? En zullen de lezingen ons verbazen, omdat
we ze nog nooit op dit speciale moment in ons leven hebben
gehoord? Niet alleen, en ook niet samen?
We luisteren naar de voorganger.
De Heer probeert ons los te weken uit ons vaak harde denken,
ons te verleiden met een vergezicht, ons te troosten met zijn
grote liefde. Hij weet hoe we zijn en daarmee kan Hij wel uit
de voeten. De voorganger heeft geen moeite met een verhaal,
dat thuis misschien nog niet liep. Hij hoeft geen lege stoelen te
overtuigen. Hij voelt onze liefdevolle aandacht. Alsof we geen
woord willen missen van wat de Heer ons te zeggen heeft. Ook
met de dominee kan Hij wel uit de voeten
Ik droom van een kerk waarin het gezang zich eindeloos mag

herhalen. Waarin niemand terloops kijkt hoe laat het is. Ik
droom van koffiedrinken waarbij Hij bepaalt wie mijn broeder,
mijn zuster, mijn moeder is. Waarin geen welkomsttafel is,
omdat we allemaal een welkomsttafel vormen. Niemand kan
onopgemerkt blijven. Waarbij er geen meningen zijn over de
dienst, over de preek. Hoe kun je immers een mening hebben
over een ontmoeting met Hem? We luisteren naar elkaars
ervaringen.
Ik droom van een kerk die niet zoekt wat er ontbreekt, maar
vervuld is van wat er is. Ik ben een dromer, geen realist. But I'm
not the only one.
Bernard Bussemaker

Dit kunstwerk (De droom van de timmerman) is gemaakt met
materialen die de kunstenaar vindt, weggooimateriaal zou je
kunnen zeggen. Ik heb daar altijd een beeld van God in gezien,
die ons ook gebruikt voor Zijn koninkrijk. Ook Hij maakt ons
van oud, nieuw zou je kunnen zeggen. Helaas heb ik de naam
van de kunstenaar niet kunnen achterhalen. BB
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Emmaüskerk

Emmaüskerk

Bij de diensten van oktober
Op 4 oktober is het traditioneel de Israëlzondag. We staan stil bij onze onopgeefbare
band met het volk Israël. De dominees
van de kwartetkerken hebben deze dienst
samen besproken en ook ds. van Wakeren
zal in de Emmauskerk met dit thema aan
de slag gaan. Henk Homma heeft voor
gemeenteleden het tijdschrift ‘Op weg,
ontmoeting met jodendom’ besteld en dat
tijdschrift mag u mee naar huis nemen.

deze doop in de Paasnacht plaatsvinden,
maar vanwege de corona kon dat toen niet
doorgaan. We hopen op een mooie viering
en bidden Kim Gods nabijheid toe in deze
dienst en in de tijd die komt.

11 oktober viering van Schrift en Tafel, ze
hoorden vanaf het begin van de kerk bijeen.
Men kwam op zondagavond samen, at met
elkaar, haalde de woorden van de Heer in
herinnering, vierde het avondmaal, zong en
sprak met elkaar. We zijn eeuwen verder en
diverse avondmaaltradities rijker. Kunnen
we die eenvoud van het begin nog proeven?
‘Om Mij te gedenken’ – daar gaat het om,
zei Jezus. Dat wisten ze in de vroege kerk (1
Korinte 11:23-26).

Gespreksking
‘met Jezus aan tafel’

18 oktober Lezingen en liederen staan
op deze zondag in het teken van de doop
van Kim van Geerenstein. Kim heeft al
twee jaar geleden gevraagd of hij gedoopt
mag worden omdat hij op die manier zijn
verbondenheid met de gemeente van
Christus inhoud wil geven. Aanvankelijk zou

25 oktober Voorganger is ds. Woltinge. Hij
neemt als uitgangspunt de lezingen van het
leesrooster uit Mattheus. Deze zondag is aan
de orde hoofdstuk 22 vers 34-46.

26 oktober en de drie maandagmiddagen
daarna, De Bron, Vogelplein 1
- de evangelies over samen-eten Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe
vaak het - nog vaker dan je al vermoedde! in de evangeliën gaat over eten en alles wat
ermee samenhangt, zoals honger, armoede,
ziekte, uitsluiting, en over de keerzijde: welkom zijn, op krachten komen, luxe ervaren,
een volle dis, het goede leven.
We gaan ons oog hiervoor trainen en stellen
o.a. de vraag: hoe past ons samen-eten daarbij, inclusief avondmaal en eucharistie?
We gaan bijbel-lezen, maken af en toe een
uitstapje naar kunst en actualiteit en krijgen

kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937
verhuur: dhr. H. Tornij, zaalbeheer@gmail.com
predikanten: ds. R.G. van der Zwan, tel. 4755158,
rgvanderzwan@kpnmail.nl, (woensdag en donderdag);
ds. B. Borger, b2.borger@planet.nl;
ds. W. Verschoor, wimverschoor@kpnmail.nl
scriba: J. Lamberts, Hertenhoeve 1, 3831 TT Leusden,
scriba.emmauskerkamersfoort@gmail.com
autodienst: mw. H. Elzen, tel. 4612157
penningmeester: B. Boomsma, bouke@boukeboomsma.nl
bankrekening: NL 97 INGB 0008 0012 59 t.n.v.
Emmaüskerk Protestantse Gemeente
internet: www.emmauskerk-amersfoort.nl

zo in vier bijeenkomsten ‘coronaproof’ een
eerste indruk van tafelen met Jezus.
Begeleiding: ds Willem Klamer (tot 2019
predikant van De Inham in Hoogland).
Praktisch
We organiseren coronaproof: 1) vaste groep
van 6-8 deelnemers, die zich van te voren
aanmelden (en afzeggen als je je ziekt
voelt of anderszins risico meebrengt); 2) we
komen bijeen in grote, goed geventileerde
ruimtes, 3) houden 1,5 meter afstand en
nemen zelf een flesje water mee.
Voorkennis wordt niet verondersteld, wel
dat je je eigen bijbel en pen & papier meeneemt, en - zo mogelijk - een bijdrage voor
de onkosten.
Het gaat om vier bijeenkomsten van elk
twee uur die voor de kwartetkerken worden
gehouden in de Bron op vier maandagmiddagen van 13.45 uur – 16.00 uur.
Aanmelden is noodzakelijk en kan bij
ds. Willem Klamer, wtklamer@xmsnet.nl
033-4556554 | 06-37280576.

Het goede leven
Welkom in het goede leven! – zo zag en
hoorde iedereen die op 13 september naar
de kerk kwam. De Emmaüskerk sloot aan bij
het landelijk thema voor de startzondag.
Het goede leven is ook: genieten van het
goede van het leven, zei ds. Rein van der
Zwan. En dat deden we! Koffie met gebak,
soep en brood delen met elkaar, spreken van
hart tot hart, elkaar beter leren kennen.
Het goede leven wordt ons door God
gegund. Ons, dus ook de ander. Wat is dan
‘goed’ voor jou en voor mij? Ook op die vraag
kauwden we deze dag.
En de vraag gaat mee wat de Emmaüskerk
heeft bij te dragen aan het goede leven in
het Soesterkwartier.
De mooie momenten, de vragen en de
uitdagingen mogen het nieuwe seizoen
kleuren!
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De kerk is open
welkom voor koffie of een kaarsje
Elke woensdagmorgen tussen 10.30 en 12.00
uur staat de koffie klaar. Misschien komt
u niet naar de kerkdienst, maar wilt u wel
even in de kerk zijn. Of u komt wel, maar wil
ook zelf wel iets vertellen of van een ander
horen. Een kaarsje aansteken en stil zijn kan
ook.
We doen dit nu zo’n twee maanden. Het is
prachtig om te mogen doen. Welkom om
ook eens binnen te lopen. Neem gerust
iemand mee en zegt het voort!
Het pastoraal team

Kind met een woord
Eva van der Linden nam op 30 augustus
afscheid van de kindernevendienst. In de
dienst “Kind met een Woord” met als

thema “Nieuw Begin” koos zij voor het verhaal van Noach. Ze schreef haar verhaal,
las het voor en maakte een prachtige

tekening, die ze samen met haar verhaal
aan het eind van de dienst in de ark stopte,
die een plek heeft in de Emmaüskerk.

De ark van Noach is het verhaal dat ik heb gekozen.
Het verhaal gaat over fouten maken.
Maar waar het verhaal ook over gaat is opnieuw beginnen.
Je leert in het verhaal dat iedereen fouten maakt,
zelfs van mensen waar je het niet van verwacht.
Maar het is niet erg om soms fouten te maken
je kan van je fouten leren.
En na zo’n fout, dan kun je opnieuw beginnen.
God zag dat de mensen door en door slecht waren en dat ze de wereld slecht behandelden.
Maar er was een persoon die niet zo was Noach.
Hij moest een boot bouwen en van alle diersoorten er twee meenemen.
Toen Noach dat had gedaan begon het met regenen net zo lang totdat er geen bergtop meer te zien was.
De regen stopte, en het water zakte langzaam de aarde in.
Uiteindelijk was al het water weg, en de dieren mochten uit de boot, op weg naar een nieuwe start.
God zag dat er óók iets van slechtheid in de mensen blijft zitten.
Maar hij beloofde de wereld dat hij dit nooit meer zal doen.
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Fonteinkerk
Bij de vieringen
Op zondag 4 oktober vieren we de Israëlzondag. Thema is: Kies voor het leven. Deze
oproep vinden we in Deuteronomium 30:1120. In deze viering hopen we Moos Kniest te
dopen, zoon van Reinier en Marije Kniest-de
Waard (Meetsnoerhof 2), en broertje van
Ezra. Na de viering zal ons gemeentelid Dineke Houtman een mini-college verzorgen.
Op zondag 11 oktober komen we samen
voor een dienst van Schrift en Tafel.
Ds. Berend Borger van De Bron is onze
voorganger.
Op zondag 18 oktober is ds. Tom Fossen uit
Amersfoort onze voorganger.
Zondag 25 oktober: ds. Wim Verschoor.
Zondag 1 november: dr. Erik Renkema.

Uit de kerkenraad
De eerste vergadering van de (kleine)
kerkenraad na de zomer vond plaats op 10
september 2020. We keken terug. Wat ging
goed in de afgelopen tijd, en wat kon en
kan beter? De kerkgang trekt weer wat aan,
en dat is fijn. Het is daarom wel van belang

om, als het even kan, u aan te melden voor
de zondagse diensten (via kerkenraad@
fonteinkerk-amersfoort.nl of een appje
of belletje naar mijn tel.nr. 0628807275).
Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat nogal
wat kwetsbare gemeenteleden heel graag
zouden komen, maar het begrijpelijkerwijs
niet aandurven zolang het virus nog onder
ons is.
We spraken ook over de stap-over-dienst
(wat was dat prachtig!) en de gemeentezondag, inmiddels achter de rug. En over
de op de gemeentezondag gepresenteerde
mogelijkheden om elkaar in kleine kringen,
thuis of in het Huis van Zuid, dit najaar
te ontmoeten. Thema’s genoeg, allemaal
cirkelend rond de vraag: hoe kunnen we
uitdrukking geven aan wat we geloven? Hoe
doet u dat? Uitgesproken? U leest er meer
over op de website, en u kunt zich nog altijd
aanmelden.
We zijn – Goddank! – een vitale gemeente.
Als Fonteinkerk hebben we het voorrecht
dat veel mensen actief zijn. ‘Waterdragers’
noemen we ze, met een toespeling op de

Fonteinkerk

Expositie
Andries Fidder
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Werken van Andries Fidder zijn tot 22 november
te bewonderen in ons Huis van Zuid. Fidder is een
kunstenaar uit Zutphen. Zijn schilderijen ademen
een figuratieve en soms poëtische sfeer.
De ontmoeting met mensen is een terugkerend
thema. Mens en dier in verbondenheid met de
schepping. Het creatieve proces van het leven
krijgt volop de ruimte in deze expositie. Ook zijn er
zeer recente werken bij, gemaakt in de Coronatijd
waarin kwetsbaarheid te zien is. Rekening houdend
met de coronamaatregelen is de expositie te
bezichtigen zondags na de viering om 11:30 uur.
Voor een afspraak buiten genoemde tijd, kunt u
bellen naar 033-4945920.

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@gmail.com
wijkdiaconie: NL08RABO0373710259
internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl
wijkkas: NL59INGB0003814259

Fontein. U bent er vast ook een van. Onder
hen zijn ook de ambtsdragers. Per januari
vindt er weer een wisseling van de wacht
plaats; we zoeken een diaken, een pastorale
ouderling en een nieuwe scriba. U kunt
het ons altijd laten weten als u zich nu al
geroepen weet!
In oktober staat onder meer de begroting
voor volgend jaar op de agenda. De minister
van financiën kan miljarden lenen op de
kapitaalmarkt, en krijgt er de (negatieve)
rente bij cadeau. Zo werkt dat voor de kerk
niet. In de coronatijd hebben we nauwelijks
inkomsten uit verhuur van het Huis van
Zuid, toch altijd een stevige pijler onder
onze kerkelijke huishouding. Intussen bent
u benaderd voor een (extra!) bijdrage aan
onze wijkkas. We hopen en vertrouwen dat
het met een gezamenlijke inspanning toch
gaat lukken de Fonteinkerk ook in financiële
zin vitaal te houden.
Leo Koffeman, scriba.fonteinkerk@gmail.com

‘Uitgesproken’ ontmoetingen
Op zondag 22 september zijn we het nieuwe
seizoen gestart met een feestelijke gemeentezondag. Het belooft -als het coronavirus
ons niet te veel beperkingen oplegt-een
seizoen te worden boordevol activiteiten;
van KIEM, TOZ, VDO, Muziek & Ontmoeting,
Beraadsgroep Eredienst, Basiscatechese,
Kunstcommissie, Bloemengroep, Kaarsenmakers, Samen/Ouderen aan Tafel,

Poppenkast tot Pannenkoekenbakkers. In
de periode van oktober tot december 2020
ontmoeten we elkaar in kleine groepjes
rondom een thema dat gekozen is door een
gemeentelid. Tijdens de gemeentezondag
hebben 13 gemeenteleden hun onderwerp
gepresenteerd. Wij kunnen nu een thema
kiezen en elkaar bevragen, naar elkaar luisteren, je ‘uitspreken’ over wat je bezighoudt

in het leven, wat je gelooft en wat je bindt
aan de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld
door samen te fietsen, wandelen, beelden
of muziek te delen. Voor iedereen is er wel
iets. Kijk maar eens op de website voor het
volledige overzicht: fonteinkerk-amersfoort.
nl/gemeentezondag-uitgesproken. Maak bij
Koos Koolstra, kakool@live.nl, kenbaar waar
je aan mee wilt doen. Wees welkom!

In oktober gaan we met KIEM aan de slag met het Loofhuttenfeest.
Zo 4 oktober vertelt Dineke Houtman alles over dit Joodse feest
Zo 11 oktober gaan we weer samen een loofhut bouwen in de tuin van de kerk.
Op zondag 18 en 25 oktober is er geen KIEM in verband met de herfstvakantie.
Op zondag 1 november is er een speciale viering voor Jong en Oud over Geluk.
Alle kinderen mogen dan in de kerk blijven.
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Nieuwe Kerk
Bij de diensten
Op 4 oktober hoopt Nienke de Ronde uit
Delft voor te gaan in de dienst, als traject
begeleider van Focus in de Nieuwe kerk. Op
startzondag 13 september hebben wij een
begin gemaakt met deel 3 van Focus. Het
ging over bidden voor Babel en vrede zoeken
voor de stad (Jeremia 29). Deze tweede
themadienst van het blok ‘Jezus in jouw wereld’ gaat over Daniël, die in praktijk brengt
wat Jeremia de ballingen opdraagt (Daniël 1:
1-21). Het thema is: ‘Als het erop aankomt’.
Op 11 oktober vervolgen wij eveneens het
door Focus aangereikte materiaal. Wij lezen
uit Kolossenzen 3: 22 – 4: 9. Een spannend
gedeelte, dat gemakkelijk misverstand
oproept en alles te maken heeft met
verhoudingen op de werkvloer. We hebben
het over de betekenis en het belang van ons
dagelijks werk in relatie tot ons geloof.
Op 18 en 25 oktober hopen wij twee
bijzonder diensten te beleven. Op de 18e
zullen twee volwassen worden gedoopt
na hun geloof te hebben beleden, samen
met een derde deelnemer aan de belijdenisgroep. Alle drie hebben zij meegedaan
aan de Alpha-cursus, die vanaf januari 2020

gehouden is. Aangezien wij maximaal 100
mensen in de kerk mogen toelaten zullen de
andere 2 op 25 oktober belijdenis van hun
geloof afleggen. Dat biedt ieder gelegenheid
familie en vrienden uit te nodigen en mee te
nemen naar de Nieuwe Kerk. Prachtig om
in deze diensten getuige te zijn van wat God
doet in de levens van deze mensen.

In memoriam Ymkje Koopsvan de Veer
Op 1 september overleed Em Koops in de
leeftijd van 82 jaar. De laatste maanden
van haar leven ontving zij goede zorg in het
St. Elisabeth Gasthuis, dichtbij haar zoon
Marcel. Daarvoor verbleef zij enige tijd in
De Lichtenberg. Verdrietig was het om te
ervaren dat zij door een mentale ziekte van
karakter veranderde. Velen herinneren haar
als een lieve, vriendelijke vrouw. Haar zorgzaamheid kwam met name tot uitdrukking
in de toewijding aan haar dochter Mirjam,
die 50 jaar thuis heeft gewoond. Mirjam
is onder ons bekend geworden als degene
die de nieuwe Paaskaars mocht aansteken
in de dienst op eerste Paasdag. Dat was zo
gegroeid toen het gezin Koops aan de Javastraat was komen wonen en Em trouw bezoe-

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: Jelly Posthumus, Edisonstraat 24, 3817 VN Amersfoort
tel. 06-52601151, 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
penningmeester: NL94 FVLB 0226 1187 11 t.n.v.
Diaconie Nieuwe Kerk PGA
kopij wijkberichten: drieluik@nieuwekerkamersfoort.nl
internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

ker van de Nieuwe Kerk werd. Zij genoot van
bosbessen plukken in Austerlitz, bingoën en
vooral de wekelijks rit naar Kleve samen met
haar man Arie en hun dochter Mirjam.
De afscheidsdienst vond op 10 september
plaats in crematorium Amersfoort. In die
dienst klonken liederen, die veel voor haar
betekend hebben. Ook lazen wij Psalm
121, over de Heer die waakt over het leven
zijn volk, over hun komen en gaan. Die
bescherming van de Allerhoogste wensen
wij Arie, Mirjam en Marcel & Lisette, Roos
en Milan en allen die haar zullen missen van
harte toe.
Ds. Gerard Kansen

Gift
Via ds. Kansen ontvangen: een gift van 50
euro voor de Nieuwe kerk. Hartelijk dank.

Nieuwe Kerk

De bevestiging van Kees Gijsbers tot diaken op zondag 13 september
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Doopdienst zondag 30 augustus

De afsluiting van het Vakantie
Bijbel Feest

Aafke Aaltina de Jong, dochter van Arjan & Anne-Fokje

Jonas Jurjen Rook, zoon van Arend & Marije en broertje van Liese

Doopouders de Jong en Rook met hun kinderen

Startkamp jeugd

Met ongeveer 40 jongeren van de Nieuwe Kerk trapten we op 12
september het nieuwe clubseizoen af. Inmiddels voor het 3e jaar verbleven we een nachtje op het YMCA kampeerterrein op Den Treek.
We deelden met de tieners het belang van diaconie in de wijk en stad,
debatteerden over vriendschappen via facetime, kerk in coronatijd,
verslaving, discriminatie en meer. Uiteraard werd er na het ondergaan van de zon het nodige in het bos rondgedwaald en was het voor

middennacht lekker chillen met muziek en warme choco onder een
behaaglijke heater. Na een ‘echt bizar’ koude nacht (in woorden van
de tieners), was het zondagochtend gezamenlijk op de fiets en naar
de kerk voor de startdienst.
Op 4 oktober beginnen we weer met de zondagavondclubs voor
tieners op de middelbare school. Wil je een keer meedoen?
Meld je aan via Arthur de Bruin (arthurdebruin@gmail.com)
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St. Joriskerk
Rondom de diensten
De eerste zondag van oktober, dit jaar 4
oktober, is Israëlzondag. We staan stil bij
de plaats en betekenis van Israël als volk
van God. Van diverse kanten worden ideeën
aangedragen om invulling te geven aan de
kerkdienst op deze zondag. Nu we Exodus
lezen zou het ook best kunnen dat we terugbladeren en het gedeelte lezen dat over de
kandelaar in de tabernakel gaat: licht dat
niet dooft.
De zondag erna, 11 oktober, ga ik voor in
de avonddienst. Waarschijnlijk zal dit een
verdiepingsdienst zijn, waarin we aan de
hand van de Heidelbergse Catechismus stil
staan bij kernen van geloof. Misschien neem
ik zondag 24 en 32 samen, als opstap naar
een stuk bezinning op de betekenis van de
geboden (zondag 34-44).
In de morgendienst van zondag 18 oktober
wordt het sacrament van de heilige Doop
bediend aan vier kleine kinderen van de
gemeente: Simon Heger, Esmée van Hell en
Mats & Toon Zijnge. Als het past, lezen we
verder in Exodus, een gedeelte uit Exodus
34vv.
De zondag erna, 25 oktober, begroeten
we vanwege de herfstvakantie een tweetal
gastvoorgangers.
We zijn, gezien de aanhoudende coronacrisis, dankbaar dat we nog steeds naar de
kerk kúnnen en dat het in de Joriskerk ook
mogelijk is met elkaar te zingen. We voelen
ons bevoorrecht zelfs twee keer per zondag
naar de kerk te kunnen: de grootte van onze
kerk maakt dit mogelijk. In veel kerkelijke
gemeenten kunnen mensen slechts één keer
in de paar weken een dienst bijwonen. We
zien uit naar gezegende diensten ook in de
komende weken!

St. Joriskerk

Overleden
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Donderdag 10 september overleed na
een zeer kort ziekbed de heer Willem
Arie Sonneveld. Voorbij de leeftijd van de
sterken is hij 81 jaar geworden. In zijn jonge
jaren vervulde Wim zijn dienstplicht bij de
mariniers. Vervolgens heeft hij vele jaren als
bloemkweker gewerkt. Zijn verhuizing naar
Amersfoort markeerde het moment dat hij
zijn werkveld verlegde naar het onderwijs.
Aanvankelijk als conciërge en vervolgens als
leraar godsdienst. Hij genoot van het lesgeven aan en de interactie met de jongeren.
En zeker zoveel genoot hij van de benodigde
scholing en verdieping in de theologie. Zo
krachtig van handen en zo scherp van geest
als hij was, zo kwetsbaar van gezondheid
waren zijn longen. Al sinds vele jaren terug

bepaalde het meermaal daagse patroon
van vernevelen van medicijnen het ritme
van de dag en het gebonden zijn aan huis.
Een constante factor in het leven van Wim
was zijn vertrouwen op God en een gretig
luisteren naar Zijn Woord. Hij kende ook
sterk het uitzien naar een toekomst waarin
niemand meer zal zeggen 'ik ben ziek'. Naar
zijn wens kwamen we woensdag 16 september in besloten kring bij elkaar in een dienst
van Woord, gebed en afscheid. Aansluitend
hebben we hem begraven op de begraafplaats in Hoevelaken. We leven mee met zijn
vrouw Wijnie, de kinderen en kleinkinderen
en wensen hen van harte Gods kracht en
troost toe in dit verlies.
Pieter van der Schee

Huwelijk
Woensdag 14 oktober trouwen Janine van
Middelkoop en Niek van Vliet. Na het burgerlijk huwelijk willen zij in een kerkdienst
in de Joriskerk een zegen vragen over hun
huwelijk. Deze dienst begint om 14.00 uur.
We feliciteren Niek & Janine hartelijk met
hun voorgenomen huwelijk en wensen ze
met familie en vrienden een heel mooie dag
en Gods zegen over hun leven samen.
Twee dagen later trouwen Hilbert Hunink
en Hermi Jansen. Hun huwelijk zal voor
de ambtenaar van de burgerlijke stand
worden voltrokken in de St. Joriskerk. Daar
zal het ook worden ingezegend. Deze dienst
begint om 13.30 u. Een hartelijke felicitatie
ook voor hen! We wensen Hilbert en Hermi
een prachtige dag en Gods zegen over hun
huwelijk.
Diezelfde dag, vrijdag de 16e, zal ook de
kerkelijke bevestiging en inzegening plaatsvinden van het huwelijk van Adriaan en
Lianne Weerheim. Ze trouwden al vrijdag
29 mei jl.; we kwamen die dag in kleine kring
samen voor een gebed om zegen. Vanwege
corona stelden ze de kerkelijke inzegening
uit. Ze zien uit naar dit moment op de 16e.
We wensen Adriaan en Lianne met allen die
hen lief zijn een mooie en gezegende dienst
en dag.

Catechese
Maandag 21 september is er een begin
gemaakt met de catechisaties. Het aantal
tieners en jongeren is de voorbije jaren zo
gegroeid, dat we nu met 9 groepen zijn
gestart met catechisanten in de leeftijd van
12-20 jaar. De groepen zijn gemiddeld 6-7
man groot. Daarnaast is er een groep die
op zondagavond samenkomt en is er ook
dit jaar een groep belijdeniscatechisanten,

kerk: Hof 1 predikant: ds. W.J. Dekker, 033-4637713,
wj-dekker@kpnmail.nl scriba: T. Meerkerk,
06-33416868, scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Roos van Dekemastraat 50, 3813 MV
beheerder: Aalt Petersen, 06-51933828
beheerder@verhuurjoriskerk.nl
verhuur: via Annet van Goor, 033-4611275,
info@verhuurjoriskerk.nl, www.verhuurjoriskerk.nl
wijkkas: NL47 INGB 0003 6862 41 t.n.v.
Hervormde wijkgemeente St. Joriskerk
kopij drieluik: coradoek@hotmail.com
bezorging drieluik: tel. 4724037
wijkgebouw Filalethes: Havik 29, beheerder@ﬁlalethes.nl
internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

waarbij dit keer ook 30-ers aanschuiven. We
zijn blij en dankbaar met dit mooie stukje
werk onder onze jeugd én voor de mentoren
die bereid zijn tijd in hen te investeren.

Studiekring
De twee voorbije seizoenen las de Studiekring het boek van dr. Wim Dekker,
Verbonden en vervreemd. We hebben de
auteur bereid gevonden om met ons van
gedachten te wisselen over zijn boek. Dat zal
op donderdagavond 8 oktober zijn. Plaats:
Filalethes. Tijd: 20.00-21.45 uur. Een mooie
aftrap dus van een nieuw seizoen waarin we
ons opnieuw zullen vastbijten in een boek
dat ons te denken geeft.

Beroep
Wijkgemeente 2 van de Hervormde
gemeente Putten heeft een beroep op mij
uitgebracht. Het betreft een wijkgemeente
waar de voorbije jaren veel nieuwbouw
heeft plaatsgevonden en waar nog steeds
wordt gebouwd: hoe ben je kerk in een
context waarin geloof en kerk – ook daar
– steeds minder vanzelfsprekend blijkt te
zijn? Die vraag wordt me voorgelegd. Zo zie
je maar: hoe ver ligt het dorp eigenlijk van
de stad? Niet zo heel ver. Uiterlijk 3 oktober
moet ik de beslissing bekend maken. Opnieuw is er dus weer van alles te overwegen,
in gesprek en in gebed.

Ten slotte
Het nieuwe seizoen is gestart. Fijn dat we elkaar kunnen ontmoeten en spreken in kringen clubverband, al is het dan anders dan anders. We kijken uit naar een winterseizoen
dat opbouwend zal zijn. Omdat Gods Geest
ons meeneemt in de opening van de Bijbel
en ons hecht aan Hem en aan elkaar.
Een hartelijke groet, in verbondenheid,
W.J. Dekker

Meedraaien met Joris
Jongerenkringen?
De Joris Jongerenkringen bestaan uit drie
vaste kringen met in totaal ca. 30 leden
tussen de 20 en 30 jaar. Per kring komen we

elke twee weken samen om met elkaar te
eten en bijbelstudie te doen aan de hand
van het Focusmateriaal. Een paar keer per

nieuw in Amersfoort en wil je leeftijdsgenoten ontmoeten? Welkom! Mail voor meer
informatie naar: jorisjongeren@gmail.com.

jaar hebben we een gezellige gezamenlijke avond met alle JoJo-kringen. Wil jij je
aansluiten bij een van onze kringen? Ben je

Update Focus #9 – Wees blij met wat wel kan
Even doorbijten om de kring weer op te starten
Veel christenen voelen verlegenheid als ze eerlijk kijken naar hun
geloof en hoe dat zichtbaar wordt in hun dagelijkse leven. Hoe deel
je het geloof met anderen? Het Focustraject is een tweejarig traject
waarmee de Inwendige Zendingsbond (IZB) gemeenten ondersteunt
bij hun missionaire roeping. Twee jaar lang oefen je met z’n allen om
het geloof zichtbaar te maken op de plek waar je woont en werkt.
Preken, groepsgesprekken en heuse missionaire opdrachtjes stimuleren je om je geloof te verdiepen (bewegen naar binnen) en om het aan
anderen te laten zien (bewegen naar buiten).
Het coronavirus heeft de boel een beetje stil gelegd. Niet ons
geloof, hoop ik. Maar wel het Focustraject. Bijna twee jaar
geleden begon wijkgemeente de Joriskerk met dit Focustraject
van de IZB. Twee jaar lang richten we ons op dat ene wat vaak
zo logisch lijkt, maar toch zo vreemd voelt: getuigen van ons
geloof. Toen Nederland in maart in de lockdown dook, besloot
de kerkenraad om Focus in de ijskast te zetten. Dat ‘traject’
bestaat vooral uit ontmoetingen, en dat kon een tijd lang niet.
Althans niet zonder spatschermen, mondkapjes en anderhalve meter. Maar we hebben inmiddels zo goed met corona leren
leven, dat we mogelijkheden zien om samen (jawel, samen)
het Focus-traject weer een zwengel te geven. Bij dat zwengelen heb ik een preek in drie punten: de klaagzang, de reidans
en een nieuw begin.
De klaagzang
Wat is het toch jammer dat ons fijne christelijke leventje zo
plotseling werd gedwarsboomd door het coronavirus: samen
naar de kerk, zingen met je koor, ontmoeten in de wijkkring,
het was allemaal plotsklaps verboden. Online ontmoeten kan
natuurlijk wel, maar dat vind ik toch niet echt. De beleving is
dan zo anders. Nee, ik ben het gemeenschappelijke kwijt. Ik
wil het liefst deze periode skippen.
De reidans
Corona heeft veel gestopt, maar niet mijn geloofsleven. Ik
huppel van zielenvreugd nu ik extra tijd heb om me op God te
richten. Ontmoeten kan ook nog, zij het met meer afstand.

Ik koop een bos bloemen en ga daarmee bij iedereen langs.
Ik leg een bloem voor de deur en bel aan. Een praatje, een
bemoediging, we zijn er voor elkaar. Met lichte tred stap ik
weer verder. Een belletje, een kaartje, een kindertekening door
de brievenbus. Zo overbrug ik de afstand.
Een nieuw begin
Wat ben jij: een klaagzanger of een reidanser? Hoe dan ook, je
kunt een nieuw begin maken. Vandaag is de eerste dag van de
rest van je leven. Pak de losse eindjes van je leven op en ga verder. Half september hadden we met de kringleiders een eerste
ontmoeting. Aan hen de schone taak om de wijkkringen en
jongerenkringen weer in beweging te krijgen. Maandenlang
hebben we thuisgezeten. Dan vraagt het best doorzettingsvermogen van kringleiders om de club weer bij elkaar te krijgen.
Alleen een uitnodiging in de app-groep is niet genoeg. Voel je
vrij om de uitnodiging te herhalen, en houd je kringleden een
lekkere worst voor: samen eten of een superlekkere taart bij
de koffie. Ontmoeten kan veilig plaatsvinden op verschillende
manieren:
- Wijkgebouw Filalethes heeft meerdere zalen waar meerdere kringen tegelijkertijd ontmoetingen kunnen houden.
Er is ruimte genoeg voor anderhalve meter afstand. Dit
moet je regelen met de beheerder van Filalethes.
- Als Filalethes vol is, kan worden uitgeweken naar de
Joriskerk zelf. Hier zitten wel wat voorwaarden aan. Dit is te
regelen met de beheerder van de Joriskerk.
- Wat dacht je van je eigen tuin? Als die groot genoeg is, en als
het weer meewerkt, is dat een heerlijke plek voor afstandelijk ontmoeten.
- Maak een Focus-wandeling, organiseer een Focus-picknick
of een Focus-barbecue. Dan moet je natuurlijk ook de zon
uitnodigen, maar het is een mooie manier om elkaar te
ontmoeten en door te praten over het Focus-thema.
- Vraag enkele kringleden met een ruime woonkamer
hoeveel mensen zij veilig kunnen herbergen. Als je zo de
kring over enkele huiskamers verdeelt, kun je toch elkaar
ontmoeten.
Nico van den Berge

Met afstand houden heb je snel een zaaltje vol
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Woonzorgcentrum

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

Nijenstede
Van de geestelijke verzorging
Wees de grond onder mijn voeten,
Wees de grond onder mijn voeten
wees het dak boven mijn hoofd
wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd
Wees de bron waaruit ik put
Liefde, vrede en geluk.
Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht.
Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt, onverwacht

Geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.
Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng uw Toekomst die wij verwachten
mede door ons doen tot stand.

Kring en kerkdiensten
Op dinsdagmorgen 20 oktober is er weer
een bijbel-en ontmoetingskring.
Van 10.30 tot 11.30 uur. Van harte welkom!
Info over de ruimte bij de receptie.
De kerkdiensten zijn ook weer opgestart.
Van harte welkom op zondag om 10.00 uur
in de Andreaskapel. Registratie vooraf bij
de receptie, desinfectie en 1.5 meter zijn
verplicht!!!!

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard
P

Johanneskerk
In augustus hadden we in de Johanneskerk
een gastpredikant die zich Dominee van de
Ongelovigen noemt. Hij is niet aangesloten
bij een kerkgenootschap. Zijn naam is André
Meiresonne, hij woont in Den Haag.(www.
andremeiresonne.nl) .
Hij nam ons mee in het boek van Sander
Kollaard: UIT HET LEVEN VAN EEN HOND,
dat dit jaar de Librisliteratuurprijs kreeg.
De hoofdpersoon is Henk, 56 jaar, IC verpleegkundige (nog voor de Coronacrisis), hij
woont met zijn hond die een ziek hart heeft.
Kollaard beschrijft een vrije zaterdag van
Henk. Een alledaagse dag. Maar een dag die
Henk confronteert met vragen over liefde,
ouder worden, kwetsbaarheid en eenzaamheid en de dood.

Nijenstede
Johanneskerk

Het boek begint met de simpele constatering van Henk dat het hart een orgaan is dat
klopt en het bloed voortstuwt. We zijn spul.
Meiresonne vraagt zich af of dat erg is.
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Hij vindt het een bevrijdende gedachte dat
we gevormd zijn uit oeroude stof en tot stof
weerkeren, geen doel, geen blijvende vorm.
We zijn wel “spul” met levensadem; we hebben hoofd, hart en handen. Het naderende
sterven van zijn hond met het hondenver-

driet in zijn ogen laat Henk zien waar het
om gaat. Als je leeft, leef dan!
Na veel gedoe die zaterdagmorgen zit Henk
in de bus, ontspant zich en ziet hij een vrouw
die aandacht voor hem heeft, die hem ziet in
zijn Henkerigheid. Op de verjaardag van zijn
17jarige nichtje voelt hij en beseft hij dat je
er wat van moet maken zolang het nog kan.
Momento mori en Carpe Diem gecombineerd.
Pluk de dag. Leven! “Niet eten en drinken is
het dat ons in leven houdt, maar levenslust,
de morele overtuiging dat het de moeite
waard is, dat er waarheid en schoonheid
ligt in het leven zelf, altijd en overal, maar
dat het aan ons is om dat op te zoeken, te
delven, als gelukzoekers, in de beste betekenis van dat woord.” Meiresonne concludeert
dat we met aandacht het leven de moeite
waard kunnen maken. Aandacht voor jezelf,
met mildheid; en aandacht voor de ander,
met mededogen. Aandachtig zijn in het
moment, in de natuur, werkend in je tuin of
wandelend in het bos. En dan ten diepste
ervaren dat je stof bent (Gen.3:19), maar wel
stof dat wil leven! Met een hart dat klopt.
Tineke Boudestein

Wij gedenken
Op 21 augustus 2020 overleed dhr. P. van
Beek (geboren op 5 november 1950).
Op 24 augustus 2020 overleed dhr. F.H.W.
Noordsij (geboren op 23 mei 1925).
Op 6 september 2020 overleed mw. H.J.
Hijwegen (geboren op 7 maart 1943).
Op 9 september 2020 overleed mw. K. Bijl
(geboren op 16 april 1922).
We wensen alle nabestaanden en ieder
die zich met hen verbonden voelt heel veel
sterkte toe en nabijheid van God en mensen.
Voor u en jou alle goeds en zegen!
Vriendelijke groeten van Leo Houweling

kerk: Johanneskerk, Westsingel 30
beheer: Jan R. Nienhuis, jan.r.nienhuis@gmail.com,
033-4755938 predikant: mw.ds. A. Liebich, tel. 2583613
(sabbatical tot januari 2021), a.liebich@kpnplanet.nl
secretaris: Laura van Rossum du Chattel,
secretaris@johanneskerk.nl
penningmeester: NL44 ABNA 0432 4326 55
t.n.v. Kerkvoogdij Johanneskerk, Amersfoort
internet: www.johanneskerk.nl

Op de rand
Een deel van mijn verlof verblijf ik aan
de rand van Europa: in het noorden
van Griekenland. Ook daar zijn veel
migranten onderweg naar een veilige
plaats waar zij welkom zijn. Samen met
anderen probeer bij hen te zijn en veiligheid en vriendschap te creëren. Ik houd
een blog bij https://alkeliebichcompagnon.blogspot.com/. Leuk als het gelezen
wordt. Ook mooi als de mensen daar af
en toe in de gebeden worden genoemd.
Ik zal op de blog af en toe een naam en
verhaal erbij vermelden.
Tot in december, Alke Liebich
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Uitnodiging Sint-Jorislezing
3 oktober 2020
“Iemand stelt de vraag”
Nu we alweer 75 jaar een vrije, democratische rechtstaat zijn, is het
bij uitstek een moment waarop we als volk een eenheid zijn, ons
met elkaar verbonden voelen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich
betrokken voelt bij 75 jaar vrijheid, ook mensen die hun roots niet
in Nederland hebben liggen? Wat leren we de kinderen over de
Tweede Wereldoorlog en waarom?
Sint Jorislezing
Zaterdagmiddag 3 oktober 2020 vindt de Jorislezing plaats in de
Sint-Joriskerk van Amersfoort. De Jorislezing is een initiatief van
stichting het Capittel van Sint-Joris. De bijeenkomst begint om
15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis. De deur is
vanaf 14.30 uur open. Vanwege de coronabeperkingen is het dit
jaar wel verplicht om uw komst vooraf aan te melden en is het
aantal plaatsen beperkt. Wees er snel bij. (zie onderin bij Vooraf
aanmelden.)
Mevr. G. (Gerdi) Verbeet
Sinds juni 2015 is Mevrouw Verbeet voorzitter van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei. Gerdi Verbeet (64) heeft als Tweede Kamerlid
en later als voorzitter van de Tweede Kamer grote persoonlijke en
inhoudelijke betrokkenheid getoond bij Oorlogsgetroffenen en het
Nederlandse Herinneringslandschap.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting, inhoud en vorm aan
herdenken en vieren in Nederland. Ook draagt het Comité zorg voor
de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei, inclusief
de coördinatie van de Bevrijdingsfestivals.

Allerlei
Evensongs in de Sint Joriskerk
(voorheen Vespers)
in het kerkelijk jaar 2019-2020.
De Evensongs in de Sint Joriskerk
worden georganiseerd door
vrijwilligers onder auspiciën van
de Amersfoortse Raad van Kerken.
Sinds het begin van het initiatief (in 2002) zijn de Vespers op
zaterdagmiddag, bij het scheiden van de markt, uitgegroeid tot
een bloeiende traditie. Het St. Joris Kamerkoor, Capella Amersfoort,
Vocaal Ensemble Voxtet en de Amersfoortse Cantorij verlenen
geregeld medewerking. De Vespers hebben het karakter van een
Engelse Choral Evensong. Met ingang van dit nieuwe kerkelijk jaar
heet deze serie 'Evensongs in de Sint Joriskerk' en zijn er nu ook
Evensongs op de vier zondagen in de Adventstijd en – afhankelijk
van de financiën – op de zes zondagen vóór Pasen. De Evensongs
in de Sint Joriskerk zijn vrij toegankelijk en duren ongeveer drie
kwartier.
Er is een collecte bij de uitgang.
Zaterdag 31 oktober 2020 om 17.00 uur, m.m.v. het St. Joris
Kamerkoor.
Kijk op www.geloven033.nl voor meer informatie.

Muziek
De lezing wordt muzikaal omlijst door Rien Donkersloot,
hoofdorganist van de St.-Joriskerk.
Tentoonstelling
033fotostad exposeert in het kader van 75 jaar Vrijheid een
tentoonstelling met het thema “Naar huis?” Na afloop van de lezing
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de tentoonstelling te
bezichtigen.
Maatregelen
Alles is op veilige afstand georganiseerd en we attenderen u op het
volgen van de regels van het RIVM, kom niet als u klachten heeft.
Vooraf aanmelden en toegang
Aanmelden doet u door een e-mail te sturen met vermelding van
het aantal personen. E-mail naar: info@capittelsintjoris.nl. U krijgt
via e-mail bericht of er plek is voor uw komst. Neem deze e-mail
met bevestiging mee, als toegangsbewijs. Bij de deur wordt hier
naar gevraagd. Wij hopen u 3 oktober te zien.
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Kerkdiensten
DATUM

Adventkerk

Hoe vind ik de online vieringen

- kerkdienstgemist.nl
kerkdienstgemist.nl
- livestream via YouTube

Zondag 4 oktober
Collecte 1: Kerk en Israël
Collecte 2: Onderhoud Wijkkerk en gebouwen

Zondag 11 oktober
Collecte 1: Diaconale najaarscollecte
Collecte 2: Kosten Eredienst en wijkpastoraat
Collecte 3:Energiekosten

Zondag 18 oktober
Collecte 1: Werelddiaconaat
Collecte 2: Kosten predikantplaatsen

Zondag 25 oktober
Collecte 1: Diaconie
Collecte 2: Wijkgemeente
Collecte 3: Zendingartbeiders

Bergkerk

De Brug

De Bron

kerkdienstgemist.nl

kerk TV via website

10.00 uur
Ds. Hendrik Mosterd
18.30 uur
Ds. C.M. Van Loon

9.30 uur
Ds. J. van Baardwijk, Schrift
en Tafel
(max 15 mensen)
10.30 uur Schrift en Gebed
(voor de namen M-Z)

10.00 uur
K. Blom
Namen L-Z

10.00 uur
Ds R.G. van der Zwan

10.00 uur
Ds. H. Mosterd,
opening winterwerk
18.30 uur
Ds. E.J. Hempenius

9.30 uur
Ds. J. Baardwijk
Schrift en Tafel
(max 15 mensen)
10.30 Schrift en Gebed
(voor de namen A-L)

10.00 uur
Ds. A.Plaisier
Namen A-K

10.00 uur
Ds W. Verschoor

10.00 uur
Ds. R. van der Zwan
18.30 uur
Ds. Hendrik Mosterd

9.30 uur
Ds. A.J. Stam, Schrift en Tafel
(max 15 mensen)
10.30 uur Schrift en Gebed
(voor de namen M-Z)

10.00 uur
Ds. A. Plaisier
Namen L-Z

10.00 uur
Ds Woltinga

10.00 uur
Ds. H. Mosterd
Heilig Avondmaal
18.30 uur
Dr. H. de Leede
Heilig Avondmaal

9.30 uur
Ds.R. Bosch, Schrift en Tafel
(max 15 mensen)
10.30 uur Schrift en Gebed
(voor de namen A-L)

10.00 uur
L. Dekker
Namen A-K

10.00 uur
Ds L. Schoonderbeek

Geven om…
Met afschuw lees ik de laatste berichten van het
vluchtelingenbeleid op kamp Moria. Zoveel ellende,
dat ik onbewust mijn adem in hou bij het zoveelste
nieuwsbericht op de website van kerk in actie. Ik ben
geen politicus en ik lees lang niet alle aanverwante
artikelen over de oorzaken en gevolgen. Maar ik vind
het allereerst beschamend en mensonterend te zien
en te lezen hoe deze mensen onder erbarmelijke
omstandigheden moeten overleven. Ik vind het
ongelooflijk wat daar gebeurd. Tegelijkertijd vind
ik het ook beschamend en bijna gênant. Want net
een half uur geleden zat ik nog te mopperen bij een
verstopte, niet uitgepakte verhuisdoos. Mijn leven
“hier” is vergeleken, met de mensen “daar” o.a. in kamp
Moria een wereld van verschil. Dit ervaar ik als niet
eerlijk en niet rechtvaardig. Je zou soms zoveel willen
en kunnen doen, maar het is zoeken naar de juiste weg
of juiste aanpak.
Ik heb ondertussen gemerkt dat de PGA beschikt
over een mooi team van bewogen en talentvolle
diakenen. Diakenen zorgen voor uiteenlopende
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diaconale taken in- en vanuit de
kerken. Zij houden zich bezig
met talrijke zinnige diaconale
taken. Ze zijn hulpvaardig voor
de eigen gemeenteleden, maar
ook mensen uit de wijk mogen
aankloppen voor hulpvragen.
Diakenen zijn actief betrokken
bij diaconale projecten in de
stad, in het land, verder weg in de wereld en dragen
zorg voor de bediening van het heilig avondmaal.
Diaken worden is een mooie uitdaging in een tijd
waarin op wereldniveau rampen zijn en in onze eigen
wijk armoede of eenzaamheid is.
Overweegt u wel eens om niet machteloos te blijven
kijken bij het zien van leed van mensen? Maak gerust
een praatje met één van de diakenen en wie weet is er
iets wat u zou kunnen doen.
Jennie Harmelink

De Hoeksteen

Emmaüskerk

Fonteinkerk

Johanneskerk

Nieuwe Kerk

St. Joriskerk

- kerkdienstgemist.nl
- livestream via website

- kerkdienstgemist.nl
- livestream via website

kerkdienstgemist.nl

livestream via website

- kerkdienstgemist.nl
- livestream via website

kerkdienstgemist.nl

10.00 uur
Ds. M. den Braber

10.00 uur
Ds. W. van Wakeren

10.00 uur
Ds. W. Verschoor

10.00 uur
Ds. M. de Jong

10.00 uur
N. de Ronde

9.30 uur
Ds. J. W. Dekker
18.00 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

10.00 uur
Ds. M. van Amerongen,
ziekenzondag

10.00 uur
Ds. R. G. van der Zwan
Schrift en Tafel

10.00 uur
Ds. B. Borger

10.00 uur
Dhr W. Veen

10.00 uur
Ds. G.A. Kansen

9.30 uur
Dr. P.J. Visser
18.00 uur
Ds. J.W. Dekker

10.00 uur
Ds. M. den Braber

10.00 uur
10.00 uur
Ds. B. Borger, doopdienst Ds. T. Fossen

10.00 uur
G. Ubels

10.00 uur
Ds. G.A. Kansen

9.30 uur
Ds. J.W. Dekker
18.00 uur
Dr. A.A.A. Prosman

10.00 uur
Ds.M. den Braber

10.00 uur
Ds. T. Woltinge

10.00 uur
G. Rosbergen

10.00 uur
Ds. G.A. Kansen

9.30 uur
Prof. Dr. M.J. Paul
18.00 uur
Prof. Dr. G. van den Brink

10.00 uur
Ds. W. Verschoor

Inloophuis Schothorst zoekt
vrijwilligers!

CARTOON JOHAN

Inloophuis Schothorst biedt een gezellige en veilige
plek voor wijkbewoners; voor een kopje koffie, een
praatje, een ontmoeting of een activiteit.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende
taken:

Medewerker administratie
Activiteitenbegeleider
Kokers voor de kookgroep
Gastvrouwen en -heren
Heb je een paar uurtjes per week (meestal een
dagdeel) over en vind je het leuk om samen te
werken in een team gemotiveerde vrijwilligers in
een gezellig huis waar de koffie altijd klaarstaat?
Neem dan een kijkje op onze website
www.inloophuisschothorst.nl voor de volledige
beschrijving van de vacatures, of neem contact op
met Ineke Opstal (coördinator). Tel: 06-44164824.
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Ontroerdoek
Het zijn bewogen tijden en daarom nodigt P. J. Roggeband alle Amersfoorters uit om hun
tranen van verdriet, geluk, verbittering of opluchting te verbeelden op een zakdoek.
Deel jij ook je tranen?
Zeven kunstenaars onderzoeken en verbeelden de textielverhalen van Amersfoort.
WEEF is een project van Stichting Erfgoed en Kunst. www.weef.nu

