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Horen  fair & duurzaam bij kerk & geloven?

Op dit moment in het jaar genieten we van het toenemende daglicht, van de 

bloesems die weer uitlopen en de narcissen die ons vrolijk toewuiven. Het is er 

zo vanzelfsprekend, ieder jaar weer. Groen om ons heen, de warmte van de zon, 

de voelbare levenskracht van Gods schepping. In het liedboek zijn vele liederen 

te vinden die deze prachtige schepping bejubelen. 

Anno 2021 is echter ook het besef gegroeid dat we het groen op onze aarde 

iets te vanzelfsprekend hebben behandeld en dat we de aarde zoveel sneller 

opgebruiken dan dat deze zich kan herstellen. Binnen de redactie is dit een 

onderwerp waar we regelmatig over spreken. Maakt het uit dat we christen 

zijn? Geeft dat ons een andere verantwoordelijkheid naar de aarde toe? Naar de 

aarde die door God geschapen is en voor ons als woonplaats is bestemd?   

We zijn op onderzoek gegaan, terug naar ‘de geschiedenis’ van de duurzaamheid 

binnen de kerken. Zelf herinner ik mij nog de dagen in het kader van het 

conciliair proces, waar ik als tiener heen ging. Geloof, heelheid & behoud van 

de schepping. Veel jonge christenen van vandaag de dag zal het waarschijnlijk 

niet meer zoveel zeggen, maar deze beweging heeft wel een belangrijke impuls 

gegeven aan het groene bewustzijn van kerken. Tegenwoordig is er een heel 

netwerk van Groene Kerken, ook in Amersfoort en ook binnen de PGA zijn 

een aantal Groene Kerken. Plekken waar een proces in gang wordt gezet om 

bewuster met energie en gebruiksartikelen in de (wijk)kerk om te gaan.

Naast Groene kerken is er nu ook de eerste duurzame wijk in Amersfoort die 

door de bewoners zelf is bedacht en gebouwd; de Soesterhof. Twee leden van 

de PGA zijn daar gaan wonen, wat beweegt hen? En hoe houdt dat voor hen 

verband met hun christen-zijn? Drieluik ging bij hen op bezoek.

Of ‘fair & duurzaam’ bij ‘kerk & geloven’ horen is iets wat ieder van ons voor 

zichzelf heeft te bepalen. Misschien een klein beetje, misschien wel helemaal 

niet omdat we dan op Gods plek gaan zitten. De PGA is veelkleurig en dat zien 

we ook bij dit onderwerp terug. Als ik zelf kleurbeken, dan is dat zeker groen. 

Voor mij hebben die waarden die ik als tiener meekreeg vanuit het conciliair 

proces in mijn leven een rol gespeeld. Vroeger en ook nu. 

Onverwachts heeft zich in mijn leven weer een heel praktische kant van het 

‘duurzaam maken van Gods schepping’ aangediend. Ik mag een duurzaam 

warenhuis voor Nieuw Mos opzetten en gaan managen aan de Leusderweg 

in Amersfoort.  Een ontzettend leuke uitdaging op een fijne plek met een fijn 

team. Dit zal mijn volledige aandacht vragen en daarom ga ik stoppen met mijn 

werkzaamheden bij de PGA. In deze Drieluik staat de vacature voor een nieuwe 

communicatiemedewerker van de PGA. Ik hoop op een kundige en bevlogen 

opvolger die ik binnenkort in kan werken.

Een prachtige lente gewenst!
     
     Anita Groenendijk

Beeld voorkant: Treechurch, Nieuw Zeeland
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Een stip op de horizon
De coronatijd prikkelt tot discussies over ons gedrag en 

onze idealen. Ook zien we allerlei creatieve vernieuwingen. 

Terwijl we worstelen met kortetermijnoplossingen vinden 

we hopelijk ook de rust voor en de behoefte aan nadenken 

over wat daarna komt. Toekomst, dat is de rode draad in 

al mijn columns. Van U is de toekomst  is ook de nieuwste 

visienota van de landelijke kerk, met vier trefwoorden: 

genade, verbinding, omgaan met vreugde en verdriet, 

midden in het leven (te vinden op protestantsekerk.nl).

Laatst werd ik getroffen door een boek van Dominique 

Moïsi, De geopolitiek van de emotie (2009). In een tijd van 

globalisering, waar alles met elkaar samenhangt, vinden 

we toch ook individualiteit belangrijk. Moïsi noemt China 

en India culturen van hoop, de Arabische wereld associeert 

hij met vernedering en de Westerse wereld is voor hem 

een cultuur van angst. Dat lijkt voor ons een omkering, 

maar als je dóórdenkt zit er veel in. Angst is afwezigheid 

van vertrouwen, zorgen over heden en toekomst, en dat 

herkennen we in Nederland in coronatijd. Vernedering is 

gekwetst vertrouwen: je gebrek aan hoop is de fout van 

anderen. Dat zien we hier ook. Maar hoop is vertrouwen: 

het komt goed. En vertrouwen is voor ons geloven. 

Als het goed is betekent geloof voor ons méér dan troost, 

méér dan op adem komen bij God. Het is niet vrijblijvend 

maar kost je wat. Het betekent dat we zichtbaar zijn in 

de wijk en niet wegkijken van de omschakeling naar een 

duurzame samenleving. En dat is dubbele winst, want zo 

zijn we aantrekkelijk voor jonge mensen, die zulke thema's 

heel belangrijk vinden.

Een goed zelfbeeld is ook het centrale thema van de 

vitaliteitscan die de wijken dit voorjaar weer invullen. Dat 

doen we al zo'n tien jaar; om het jaar lichten we onszelf 

door en kijken we wat dat betekent voor onze aanpak en 

voor de hele protestantse gemeente. De scan wordt ook 

in de landelijke kerk gewaardeerd als een vernieuwend 

voorbeeld.

De vragen worden elke keer kwalitatiever in plaats van 

cijfertjes. We hebben er nu ook corona-ervaringen en de 

landelijke nota Naar een lichtere kerk in verwerkt. Hoe 

gaat het met de wijk en wat zie je als je opdracht voor de 

komende jaren? Dat komt dichterbij dan de toekomstvisie 

voor 2030, want het gaat over wat we nú moeten doen. Ik 

heb de wijkkerkenraden daarom gevraagd om het met zijn 

allen door te spreken, want ieders inbreng is van belang. 

In juni kijkt de algemene kerkenraad naar de rapportages 

van de wijken: wat is het beeld voor de hele protestantse 

gemeente Amersfoort? Na de zomer wil de commissie 

Toekomstvisie met alle ambtsdragers doorpraten over 

enkele sleutelthema's. Daarmee krijgen we hopelijk meer 

kijk op ontwikkelingen op korte en langere termijn.

Gerard Raven is voorzitter van de algemene kerkenraad. 
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Een bestuurlijke kijk op de kerk
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50 jaar door de woestijn

Van Conciliair Proces 
naar ‘Groene Kerken’
Er is een lange traditie van christenen die zich inzetten voor 
duurzaamheid. Soms was deze verbinding duidelijk aanwezig, in andere 
tijden was het enkel een dun lijntje. Van de club van Rome in de jaren 
’60 tot aan de Groene kerken vandaag de dag, altijd wordt er weer naar 
nieuwe wegen gezocht om handen en voeten te geven aan ‘groen geloven’.

door: Mariëtte Christophe

De eerste sporen van de
relatie tussen christendom en 
duurzaamheid
Al in 1350 werd in een Benedictijner klooster in het noorden van 

Toscane gesproken en geschreven over duurzaamheid  in relatie 

tot het lokale bosbouwgebied en de invloed van de mens daarop. 

Later in 1713 werd de term ook gebruikt door een zekere Hans 

Carl von Carlowitz die zijn zorg uitsprak over hoe de mijnbouw 

de bosbouw aantastte. Hij werd gevolgd door natuurvorser en 

wetenschapper Alexander von Humboldt, die een indrukwek-

kend werk schreef waarin hij reeds wereldwijd verbanden kon 

leggen over het ingrijpen van de mens op de natuur.

De noodzakelijk verenigde oproep
van christenen
In 1919, direct na de oorlog, waren er al veel stemmen van 

christenen die de kerken opriepen om gezamenlijk de stem te 

verheffen tegen nog weer een oorlog. En in 1934 deed Dietrich 

Bonhoeffer  een belangrijke uitspraak op een internationale 

conferentie in Fano, een eilandje aan de kust van Denemarken, 

“de stemmen van individuele christenen zijn niet genoeg om 

de wereld  op te roepen tot bezinning en verandering van de 

wereldorde. Alleen als alle christenen (ruim 1 miljard in die tijd) 

gezamenlijk opstaan, kan invloed op de zorg voor de wereld op 

het gebied van Vrede en Behoud der schepping”.

De Club van Rome wordt opgericht
In 1968 werd de Club van Rome opgericht door Europese weten-

schappers die hun bezorgdheid om de wereld voor het voetlicht 

wilden brengen. Hun doelstelling was om onderzoek te doen 

naar de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de we-

reldproblemen. Hun rapportage in 1972, ‘Grenzen aan de Groei ‘, 

zorgde wereldwijd voor veel commotie. De slotsom van het rap-

port was: ‘als de wereld zo doorgaat met consumeren zullen er 

binnen 100 jaar grote problemen ontstaan qua bevolkingsgroei 

en industriële productie.

“Alleen als alle christenen 
gezamenlijk opstaan, kan invloed op 
de zorg voor de wereld op het gebied 
van Vrede en Behoud der schepping.” 

Dietrich Bonhoeffer
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De start van het Conciliair Proces
Naar aanleiding van deze zorgwekkende rapportage besloot in 

augustus 1988 de Wereldraad van Kerken over te gaan tot een 

Conciliair Proces, gericht op gerechtigheid, vrede en het behoud 
van de schepping. De kerken waren er toen redelijk snel bij om 

de beweging te gaan ondersteunen.

In Nederland is dit proces door de Raad van Kerken enthousiast 

opgepakt; er waren al veel christenen actief op het gebied van 

milieu en er ontstonden milieugroepen in de kerken zelf. De ker-

ken waren krachtige bondgenoten van de Milieubeweging. Het 

proces duurde van 1987 tot en met 1992 en alle kerken deden min 

of meer mee. Er zijn in Nederland twee oecumenische kerkenda-

gen georganiseerd; één in Utrecht in 1989 met 16.000 deelne-

mers en één in Amersfoort in 1992 met 18.000 deelnemers.

Anno 2021
Inmiddels zijn we zo’n kleine 40 jaar verder. De Club van Rome 

heeft haar 50-jarig jubileum gevierd en heeft zich dit jaar nog 

uitgesproken over de COVID-19-pandemie. Zij is door de geschie-

denis in het gelijk gesteld m.b.t haar rapportage ‘Grenzen aan 

de Groei’. Het rapport is in 37 talen vertaald en er zijn 12 miljoen 

exemplaren verkocht.

Maar het is wereldwijd en kerkenbreed zeer hardnekkig om een 

grote omkeer te realiseren. Na het enthousiaste begin verslapte 

de aandacht in de kerken en bleef het bij een hoeveelheid 

activistische kerkleden, dan wel groen denkenden, om kerkenra-

den en kerkleden individueel bewust te maken van een veran-

derende houding. De werkgroep, of later Projectgroep Kerk en 

Milieu van de Raad van Kerken heeft weliswaar tientallen jaren 

bestaan, maar is inmiddels gereduceerd tot een – overigens 

nuttige – website. In het kerkbeheer wordt in veel kerken wel 

aan duurzaamheid gedacht.: het beheer van kerkelijke grond en 

de kerkgebouwen, het energiegebruik ervan, de producten die 

er omgaan zoals koffie en papier; het kerkelijk geldbeheer, de 

personeelszorg. 

Het informele label ‘Groene Kerk’* is ontstaan, zoals de voorlo-

pers in Amersfoort-Noord: het Brandpunt en de Inham. 

Fair en duurzaam horen bij kerk en geloven
De mensen die bij dit soort activiteiten en organisaties betrok-

ken zijn, beseffen over het algemeen dat de inzet voor fair en 

duurzaam erbij hoort in de kerk en past bij geloven, zelfs tot de 

kern ervan behoort. Toch staan kerkelijke groepen die zich be-

zighouden met fair en groen vaak een beetje los van de overige 

kerkelijke activiteiten. Het lukt regelmatig niet om er een groter 

deel van de gemeente actief bij te betrekken. Er is eigenlijk een 

ander denk-en-doe-en geloofspatroon nodig bij ieder individu in 

de kerk rondom het behoud van de schepping, gerechtigheid en 

vrede. Daarover meer in deze Drieluik.

* ‘Groene Kerken’ is een initiatief van Kerk in 

Actie, Tear en de Maatschappij van Welstand 

en is opgericht om kerken te motiveren hun 

verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor 

de schepping. “Geloof en verduurzaming hebben 

alles met elkaar te maken,” vertelt Matty van 

Leijenhorst, projectleider bij GroeneKerken.

Bronnen: Wikipedia; Lucepedia; artikel Christiaan 

Hogenhuis: artikel Dr. Mooi CDA Verkenningen 12/1988

“Groene Kerken is opgericht 
om kerken te motiveren hun 

verantwoordelijkheid te nemen in de 
zorg voor de schepping.”
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Groene kerken 
in Amersfoort
Elke kleine stap in duurzaamheid is een bewijs van geloof en vertrouwen 
dat we op weg zijn naar een duurzame en rechtvaardige samenleving.

door: Corinne van Dis

Geloven is ook zorg voor de
schepping
‘Geloof kan voor mij niet zonder duurzaamheid’. Aan het woord 

zijn Johan van Dalen (voorzitter) en Remko van der Vos (secre-

taris) van 033GroeneKerken. Beiden zijn al lang betrokken bij 

duurzaamheid, hun motivatie daarvoor ligt overduidelijk in hun 

geloof. Dat blijkt al snel tijdens het gesprek dat Drieluik met 

hen had. ‘In de bijbel staat na elke scheppingsdag geschreven: 

en God zag dat het goed was.  Dan wil je zuinig zijn op de aarde 

en op alles wat God daarop heeft geplaatst en dan wil je je daar 

toch voor inzetten?!’ Johan en Remko doen dat o.a. via het net-

werk 033GroeneKerken dat sinds 2017 in Amersfoort bestaat. De 

landelijke organisatie bestaat al langer. In 2016 was De Inham 

(Hoogland) landelijk de 90ste groene kerk en dat zijn er nu 323. 

Laat het groeien en vertrouw op 
de genen van de kerk
In het proces van verduurzaming is het belangrijk om met elke 

kleine stap blij te zijn. Positiviteit, dat is het uitgangspunt in 

het netwerk. Er is 

geen lat, geen iso-

norm en niemand 

wordt de maat 

genomen. Het 

netwerk is geen 

doel, maar een 

middel om elkaar 

te ondersteunen 

en te inspireren. 

Uitgangspunt is 

dat het begint 

met het gesprek 

door iemand in 

de gemeente die 

warm loopt voor 

dit onderwerp. En 

daarna kan het als 

een rode draad 

gaan door alle commis-

sies van een kerk. Een 

tuincommissie die kiest 

voor een insectenhotel, 

kerkrentmeesters die on-

der de loep nemen wat er 

met hun geld op de bank 

gebeurt, eerlijke koffie of 

bidden voor de schepping. Duurzaamheid is divers van karakter 

en er zijn vele mogelijkheden. Duurzaamheid gaat ook over 

mensen. Een klein uitstapje naar maatschappelijk of duurzaam 

ondernemen brengt ons bij de definitie van mvo: ‘dat een onder-

neming maatschappelijk verantwoord onderneemt indien zij 

haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan 

zowel people, planet als profit’. En; zoals Johan zegt, met name 

die menselijke kant (‘people’) van duurzaamheid zit in de genen 

van de kerk. Kijk maar naar ZWO (Zending, Werelddiakonaat en 

Ontwikkelingssamenwerking) dat altijd een belangrijke taak in 

de kerk is geweest en waarbij gekeken wordt naar projecten in 

het buitenland en hoe dat effect heeft bij ons. Wat dacht je van 

diaconaat om mensen te ondersteunen zodat zij in de maat-

schappij mee kunnen blijven doen. 

Remko legt hierbij nog een persoonlijke, prikkelende stelling op 

tafel: zouden we als gelovigen ook onze zonden moeten belijden 

in het vernietigen van de schepping, natuur, diversiteit of schoon 

water? Daar valt het gesprek even stil, het is een nieuw perspec-

tief. 

Voorbij de kerken
Het netwerk is aangesloten bij de Raad van kerken in Amersfoort 

en daardoor trekken alle kerken en geloofsgemeenschappen ge-

zamenlijk op. Voor groene moskeeën is er nog maar kort geleden 

een eigen landelijke website gelanceerd. 

Tijdens het klimaatalarm op 14 maart jl. hebben in Amersfoort 

veel kerken de klokken geluid om aandacht te vragen voor een 

daadkrachtig én eerlijk klimaatbeleid. 

Remko de Vos

"Met name die menselijke kant 
van duurzaamheid zit in de 

genen van de kerk."

"En God zag dat het goed was. Dan 
wil je toch zuinig zijn op de aarde?"
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Opstandig
En toen was het 14 maart. 

Grote groepen mensen, bezorgd om de klimaatcrisis, 

wilden bijeenkomen voor een landelijke klimaatmars. 

Om te laten zien dat er mensen zijn die zich hier druk 

om maken, er wakker van liggen en toch durven hopen 

op de toekomst. Om een oproep te doen aan kiezers en 

aan wie gekozen gaan worden: denk om het klimaat!

Maar een mars was onmogelijk, een landelijke 

manifestatie kon niet en in Amersfoorts mochten maar 

200 mensen bij elkaar komen. Uiteraard op 1,5 meter 

afstand en met mondkapjes. En dat deden we, want we 

zijn verantwoordelijke mensen, braaf en gehoorzaam. 

Het was een bonte stoet. Jongeren van Fridays for 

Future en Grootouders voor het klimaat. Greenpeace, 

Milieudefensie en Extinction Rebellion. Ouders met 

kinderen, leerkrachten, artiesten en werklozen. En 

kerken waren erbij, ondersteunden dit alarm. Er werden 

kerkklokken geluid, er werd gebeden en kerkleden 

waren present op het plein voor de Veerensmederij.

Ik heb niet zo vaak Bijbelse associaties, maar bij het 

lawaaialarm om 15.00 uur moest ik aan Jozua en Jericho 

denken. We hadden geen ramshoorns maar wel vele 

andere (blaas)instrumenten, we moesten stil blijven 

staan en er was geen vijandige ommuurde stad. En 

toch was er ergens dezelfde hoop: dat er plaats zal 

zijn voor ons. Dat er toekomst zal zijn in een land, 

nee: een wereld, vloeiend van melk en honing. Na het 

lawaaialarm de stilte. Er stortte niets in en er brak niets 

door, behalve even de zon.  

Ze veranderden de wereld niet, maar hadden steun 

aan elkaar en ze wisten dat veel meer dan deze 200 

achter hen stonden. En ze zullen moeten volhouden 

in woord en daad, in symbolische acties en in open 

gesprekken met medewereldburgers. Misschien soms 

in afzondering wanhopen, en dan toch vastberaden 

doorgaan. Want er is geen Plan(et) B.

En wat heeft de kerk te zoeken bij deze 

wereldverbeteraars? Is dit niet veel te politiek, te 

opstandig en te activistisch? Kunnen wij ons niet beter 

houden bij onze eigen boodschap, liturgie, liederen en 

gebeden? 

Het is immers bijna Pasen.

Remko van der Vos is  Lid van de Fonteinkerk

Groen
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In het netwerk 033Groenekerken zijn vertegenwoordigd:

Johanneskerk

Bergkerk

Fonteinkerk

Fr. Xaveriuskerk

Brandpunt

Inham

Johan van Dalen

En, zeggen beide heren, duurzaamheid en aandacht voor 

klimaat is niet alleen een politieke kwestie. Maar het is juist van 

belang dat kerken om te beginnen hun eigen organisatie en 

gebouw gaan verduurzamen. En daarnaast om binnen de kerk 

elkaar te inspireren om ook in je eigen leven ergens te beginnen 

en het vol te houden. Een Bijbelse boodschap is om niet ontmoe-

digd te raken als het niet lukt. 

Welke uitnodiging hebben jullie
voor de kerken en parochie- of 
gemeenteleden
Begin klein, laat het groeien, kies eerst voor het gesprek en dan 

komen er vanzelf enthousiaste mensen met suggesties en idee-

en. Een beleidsplan is altijd goed, maar houdt het vooral dicht 

bij de mensen. Elke kleine stap is positief en is een verbetering. 

Aansluiten bij het netwerk groene kerken levert doelgenoten op: 

mensen die graag een groene kerk willen zijn en zich in willen 

zetten voor een duurzame en rechtvaardige wereld.  Dat bordje 

‘groene kerk’ bij de deur is niet een beloning voor wat je allemaal 

al doet of hoe ver je bent, maar juist een bewijs dat je er mee 

bezig bent, onderweg bent. Dus als er een paar mensen zijn die 

dit in hun kerk willen aanjagen: meld je bij het netwerk.  

Wil je meer weten: www.groenekerken.nl  

en ook informatief is www.raadvankerkenamersfoort.nl/

laudato-si/netwerk033groenekerken/

"Begin klein en laat het groeien."
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Tussen zorgen 
voor en de wereld 
redden in
Twee dominees. De één sceptisch over onze individuele invloed. 
De ander een enthousiaste verduurzamer. Ds. Hendrik Mosterd en
ds. Marieke den Braber samen in gesprek over duurzaamheid, 
de wereld, de kerk en wat dat met je doet. 

door: Martien Hoekzema, foto's: Dick Westerveld

Wat betekent duurzaam 
leven voor jou?
Ds. Marieke: ‘Voor mij betekent het dat je zorg 

draagt voor de wereld en dat je weet dat de aarde 

blijft voor volgende generaties. Daar kan ik mijn 

steentje aan bijdragen. Maar ik moet zeggen, dat 

is ook een sport, een uitdaging... wat kan ik nog 

bedenken om duurzamer te leven? Alledaagse 

dingen triggeren mij. Bijvoorbeeld dat de ge-

meente omgekeerd afval ging inzamelen zorgde 

ervoor dat we minder rest-afval proberen weg te 

gooien.’

Ds. Hendrik: ‘Ook bij mij is het een proces van de 

afgelopen jaren geweest. Van huis uit deden we 

niet zoveel met duurzaamheid, maar nu ik de 

gevolgen zie hebben we besloten bijvoorbeeld 

om niet meer te vliegen. Of om zo zuinig mogelijk 

met de auto te rijden, dat is dan ook wel weer dat 

sport-element dat Marieke noemde.

Tegelijk vind ik het een lastig begrip. Vaak hebben 

we het dan over het redden van de planeet, maar 

daar ben ik best sceptisch over. Maar wat Marieke 

net zei over zorg dragen; dat is een streven waar 

ik het helemaal mee eens ben. Volgens mij gaat 

Een beter milieu begint bij 
jezelf? Daar geloof ik niet in. 
Ik geloof wel dat we moeten 
zorgen voor de wereld, maar 
zonder de illusie dat wij het 

kunnen redden.

Ds. Marieke den Braber
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het er ook vooral juist over hoe je mens bent. Zelfs als er geen 

klimaatcrisis zou zijn, dan nog hebben we een zorgende relatie 

ten opzichte van onze omgeving.’

Volgens Hans Bouma (in Duurzaam leven, 2005) hebben we als 
christenen een ‘onbegrensde verantwoordelijkheid voor alles 
wat leeft’. Hoe zien jullie dat?

Ds. Marieke: ‘We doen wat we kunnen, maar het idee van onbe-

grensde verantwoordelijkheid maakt me bang. Het geeft mij 

het gevoel dat ik alles moet oplossen en overal verantwoordelijk 

voor ben.’

Ds. Hendrik: ‘Er is zeker een goed soort schaamte; waardoor je 

aangespoord wordt, maar de term ‘onbegrensd’ is dat niet. Dan 

is het nooit genoeg en dat leidt nergens toe. Eigenlijk ga je daar-

mee op de plek van God zitten. Die is in de klassieke theologie de 

enige die onbegrensd is. Ik denk dat wij maar een beperkte rol 

spelen als individuen.

De verantwoordelijkheden van de grote bedrijven en overheden 

zien we daarmee over het hoofd. Als individuen maken we kleine 

veranderingen, waarbij we hopen dat deze tot grotere verande-

ringen in de maatschappij leiden.’

Wat is hierin de rol van de
kerk?
Ds. Marieke: ‘De kerk is een goede plaats om te 

helpen met bewustwording. Om vanuit geloven 

de basis te leggen waarom dit belangrijk is. 

Bij ons in de Hoeksteen praten we erover, de dia-

conie en kerkrentmeesters zijn er mee bezig en we 

hebben er een themadienst over gehouden. Maar 

het is nog veel op individuele basis en we zijn nog 

niet zover dat we een commissie hebben zoals de 

Adventkerk.’

Ds. Hendrik: ‘Klopt, wij hebben een duurzaam-

heidscommissie. Die houdt zich niet alleen bezig 

met het verduurzamen van de ruimtes of het 

gebouw, maar stelt ook vragen over de liturgie.  

Hoe komt het bijvoorbeeld dat er maar zo weinig 

liederen in het liedboek staan die passen bij de 

thematiek?

Als je volgende week preekt 
over duurzaamheid, waar 
gaat het dan over?
Ds. Marieke: ‘Ik zou preken over het doel en zin van 

de schepping. Dat het door God gegeven is en dat 

we daarin bepaalde taken hebben. Maar ik wil dat 

niet te veel invullen. Ik zou na de dienst met elkaar 

in gesprek willen over hoe iedereen daar zelf mee 

om gaat.’

Ds. Hendrik: ‘Dat het maatschappelijk gezien een 

belangrijk onderwerp is, is duidelijk. Maar wat 

voegt het christen-zijn toe?  Misschien wel het 

geloof dat God boven ons staat en niet alles gezegd is met ons 

menselijk handelen. Dat is hoopvol.

Grote wendingen komen bij God vandaan. Pasen is het voor-

beeld bij uitstek. Maar bijvoorbeeld ook in psalm 126: ‘Wie met 

tranen zaait, zal met gejuich oosten.’ We kunnen verbitterd en 

zuur worden als we kijken naar de stand van de wereld. Maar als 

je gelooft, ga je met een belofte aan het werk. Dat betekent niet 

dat ik geloof in makkelijke succesverhalen. Daarvoor is het kruis 

van onze Heer te zwaar. Maar ook daar schijnt het licht van Pasen 

over, dat geeft hoop voor ons en voor de wereld.’ 

Duurzaamheid is zorgdragen,
is je realiseren dat je niet alleen 

op de wereld bent, maar ook 
verantwoordelijk voor komende 

generaties en dat je daar je 
eigen steentje aan bijdraagt. 

Ds. Hendrik Mosterd
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Soesterhof: 
ecologisch en sociaal
Voor veel mensen is het soms zoeken wat ze zelf kunnen doen om groener 
te leven. Want dat je goed om moet gaan met de aarde is voor veel mensen 
wel duidelijk, maar hoe geef je dat handen en voeten? Voor Wilco en 
Talitha van de Heuvel is verhuizen naar een duurzaam woonproject in het 
Soesterkwartier een logische keuze. 

door: Helma Maas, foto's Dick Westerveld

Ze hebben krap twee weken hun huis aan de Soesterhof betrok-

ken als ik ze spreek. Met zand aan mijn schoenen stap ik over de 

drempel in hun huis. Een stukje Soesterkwartier net achter de 

Wagenwerkplaats. De 42 woningen zijn zo energieneutraal en 

duurzaam mogelijk gebouwd. De bewoners hebben hun buurt 

zelf bedacht en vormgegeven. Dat doen ze milieubewust én met 

oog voor sociale duurzaamheid, in gewoon Nederlands: omzien 

naar elkaar.  

Talitha: ‘Het kwam een beetje op ons pad, via andere kerkgan-

gers uit de Hoeksteen hoorden we hiervan. We staan wel bewust 

in het leven. Omzien naar de naaste en omzien naar de schep-

ping is voor ons allebei van belang. Ooit woonden we in een 

oecumenische woongemeenschap in Amsterdam. We vinden 

het wel mooi dat je op elkaar betrokken bent. In de voorberei-

ding om tot dit Soesterhof te komen, hebben we onze buren ook 

al goed leren kennen. We hebben heel veel overleg gehad, alle 

beslissingen hebben we in gezamenlijkheid genomen.’

Wilco: ‘Ik ben erg geïnspireerd door het stuk van de paus Laudato 

Si, waarin hij sociale gerechtigheid en ecologische gerechtigheid 

met elkaar verbindt. De ecologische duurzaamheid is voor mij al 

zo vanzelfsprekend. 

Het begint al bij de manier waarop we de huizen hebben ge-

bouwd, niet losstaand maar in een rij, zodat je minder warmte 

verliest. Alle daken zijn zo veel mogelijk gericht op het zuiden, 

bijvoorbeeld door een zaagtandconstructie te gebruiken, 

waarmee we maximaal de zon vangen. In de daken zijn zonne-

panelen verwerkt en bovenop liggen zonneboilers om het water 

te verwarmen. We hebben hier gekozen voor extra dikke muren, 

zodat je de warmte binnen houdt. 

We hebben triple glas en er is gebouwd met materialen die zo 

min mogelijk schadelijke stoffen hebben. Ook de tuin is klimaat-

robuust, dus veel bomen, niet te veel tegels. Ook hebben we veel 

zwaluwnestkasten en plekken voor vleermuizen. 

We gebruiken veel tweedehandsmateriaal. Toch heeft de sociale 

duurzaamheid voor mij echt de doorslag gegeven om hier te 

Huizen met zonnepanelen en zonnboilers
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Koning Jezus

De oudste ons bekende getuigenissen van de 

opstanding van Jezus Christus vinden we in 

de brieven van Paulus aan de Korintiërs en de 

Tessalonicenzen. Hij schreef deze brieven zo’n 

twintig jaar na dit gebeuren. De vier evangeliën 

zijn van latere datum. In 1 Korintiërs 15 lezen we dat 

“[de opgewekte Jezus] is verschenen aan meer dan 

vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie (…) 

de meesten nu nog leven”. Ditzelfde argument - en 

nog een aantal meer - gebruikte Andries Knevel in 

2009 toen hij daags voor Pasen een paginagroot 

artikel voor de Volkskrant mocht schrijven, dat hij 

de titel De Heer is waarlijk opgestaan meegaf.

Enkele weken na Zijn opstanding nam Jezus 

afscheid van Zijn discipelen en ging op naar de 

hemel. Hij mocht plaatsnemen aan de rechterhand 

van Zijn Vader. Jezus werd Koning.

Artikel I (sub 1.) van de kerkorde van onze kerk 

luidt: De Protestantse Kerk in Nederland is 

overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene 

heilige apostolische en (…) algemene christelijke 

Kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken 

verwachting, uitstrekt naar de komst van het 

Koninkrijk van God.

Dit Koninkrijk is een centraal thema in de Bijbel. 

De eerste woorden van Jezus die Marcus optekent, 

luiden: “De tijd is aangebroken, het Koninkrijk 

van God is nabij (…).” Hij raadt ons aan: “Wees niet 

bezorgd. (…) Zoek liever eerst het Koninkrijk van 

God (…).”

Ook door middel van gelijkenissen vertelde Jezus 

over het Koninkrijk. De Vader kijkt naar ons uit en 

we zijn van harte welkom. Maar we moeten dan wel 

in beweging komen, leerde Hij ons met het verhaal 

van de verloren zoon. De gelijkenis van de talenten 

maakt duidelijk dat we zullen worden beoordeeld 

op wat we gedaan hebben met ons leven. Hebben 

we al onze mogelijkheden benut?

In de bergrede legt Jezus uit wie er met name 

welkom zijn in Zijn Koninkrijk: zij die zich gering 

weten of vervolgd vanwege het zoeken naar 

gerechtigheid.

Er doemt een beeld op van een rijk dat voorbij gaat 

aan de grenzen van de aarde en het aardse en de 

tijd. Een rijk waarin scheve verhoudingen worden 

rechtgezet. Een rijk dat nog wacht op zijn voltooiing.

In verbondenheid met de kerk leef ik in deze 

verwachting met de bede die Jezus mij naliet: Uw 

Koninkrijk kome. En tegelijk bid ik om dagelijks 

brood en eet het dankbaar en met vreugde.

Gert de Pijper is lid van de Joriskerk
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Kijk op de kerk

Ruimte voor veel gemeenschappelijke tuin

gaan wonen, want anders hadden we ook in ons eentje wel een 

ecologisch verantwoord huis kunnen bouwen.’ 

Talitha: ‘We hebben hier een heel klein strookje eigen tuin, 

waar we kippen en een konijn hebben. Het grootste gedeelte is 

een gezamenlijke tuin, dus zonder schuttingen zodat je elkaar 

ook sneller ziet. Met een gemeenschappelijk tuinhuis waar je 

bijvoorbeeld samen koffie kunt drinken. Het is geen woongroep. 

We hebben een goede leeftijdsverdeling hier, er zijn jonge men-

sen en oudere. Zelf zijn we 48 en 47 en wij hebben een dochter 

van 18 en een zoon van 16 jaar. Het is ook leuk voor ons om gezin-

nen met kleine kinderen te zien. Je leven wordt er rijker van als je 

met meer mensen wat intensiever samenleeft.’

Wilco: ‘Mijn geloof speelt in al mijn keuzes, dus ook de keuze 

om mijn leven te delen met meer mensen dan ons eigen gezin. 

Je geeft en daarmee ontvang je ook veel. Ik zou anders in een 

klein wereldje leven. Ik vind ook dat je niet op een eilandje moet 

leven. Dat heb ik ook van huis uit mee gekregen, mijn ouders 

waren heel gastvrije mensen die hun huis openstelden. Ik heb 

wat te geven als gelovig mens, en van ieder mens ontvang je ook 

weer veel. God kan in iedereen naar je toekomen. Mijn geloof in 

wat goed is, is gevoed door het Evangelie. Ik sta in die christelijke 

traditie. Ik probeer niet te oordelen over mensen. We zijn hier op 

de Soesterhof met een diverse club mensen met hoge idealen. 

Het is boeiend om te zien hoe we met elkaar tot beslissingen 

komen, want we hebben met zijn allen een beperkt budget. Er is 

veel diversiteit in deze groep bewoners. 

Talitha: Dat zie je ook aan de woningen. Kijk naar de ramen, die 

zijn in ieder huis weer een beetje anders. En toch is er eenheid. 

Wilco en Talitha
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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.
Hou de website in de gaten wanneer dit weer opgepakt kan worden. 

Stadsdominee: Diederiek van Loo, 06 40700966

stadsdomineeAmersfoort@gmail.com

Rekeningnummer: NL 88 INGB 0009 2253 67

ten name van Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie: Corrie Buitendijk

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

Luistertroost
Ook de Stadsdominee moet door 

de corona-maatregelen regelmatig 

‘omdenken’. Verbinden en ontmoeten 

zijn immers het hart van dit werk. Eén 

van de vormen die we voor kerkzijn in 

coronatijd vonden was 'Luistertroost', 

een podcast met een woord van troost 

en een kerklied. 

Ruim een jaar lang maakte ik meer 

dan honderd afleveringen, in samen-

werking met Lydia Vroegindeweij van 

de Kerkliedwiki en een aantal musici. 

Want liederen zijn voor veel mensen 

een grote bron van troost. Zo kon ik elke 

keer weer laten horen hoe God ons nabij 

is, hoe Hij bemoedigt en troost en ons 

sterk maakt om aan te kunnen wat we 

moeten doen. 

We dachten een dagelijks project van 

twee of drie weken te doen. Maar dat 

pakte anders uit. 

Gelukkig konden we steeds op ons 

trouwe team van musici blijven reke-

nen. Het hele jaar door speelden ze de 

liederen die we ze aanreikten voor ons 

in. Alle opnames werden thuis gemaakt, 

met eigen digitale apparatuur. Behalve 

natuurlijk de organist, die in de kerk 

opnam en de beiaardier, die hoog in de 

toren in Almere zat - zodat er soms ook 

meeuwen mee zongen met de liederen. 

Muziek en tekst werden apart verstuurd 

naar Lydia. Zij controleerde, redigeerde 

of adviseerde zo nodig, monteerde de 

geluidsbestanden en zette de podcast 

op de Kerkliedwiki. 

Er luisterden gemiddeld 450 mensen 

per uitzending, van wie 300 vaste 

liefhebbers, afkomstig uit het hele land. 

Mensen luisterden 's morgens als dag-

opening, of in plaats van het Bijbellezen 

na het eten, of voor het slapen gaan. Ik 

kreeg bericht van geestelijk verzorgers 

die Luistertroost gebruikten in hun werk 

in instellingen en van ouderenbezoe-

kers die het samen luisterden bij pas-

torale bezoeken. De trefwoorden van 

de stadsdominee: educatie, inspiratie, 

zielzorg waren hier op zijn best. Tussen 

al het corona-nieuws vormden deze 

woorden van geloof, hoop en liefde een 

broodnodig tegenwicht. 

Op Paasmorgen 2021 verscheen de laat-

ste aflevering van Luistertroost. 

Ter gelegenheid daarvan namen we een 

film op met (bijna) alle musici samen. 

En uiteraard kozen we voor deze bij-

zondere dag het top-duo van de troost: 

Luther en Bach, met een vers uit de 

Paascantate 'Christ lag in Todesbanden'. 

Alle afleveringen blijven beschikbaar 

op www.stadsdominee.nl/luistertroost. 

Een idee voor het sluiten van een verga-

dering?

Opname laatste Luistertroost
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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.

Amersfoortse Zwaan: Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort,

amersfoortsezwaan@gmail.com

Koster en kerkverhuur: Melina Böhne, 06 20088265

amersfoortsezwaanverhuur@gmail.com

NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse ZwaanAmersfoortse Zwaan

Volhouden
Om afstand te houden is ruimte nodig. 

Daarom hebben we in de kerk alle 

stoelen die toch niet gebruikt mogen 

worden weggezet. Suzanne Compaan 

ging in op onze uitnodiging om in die 

ruimte die daardoor ontstond een werk 

te laten zien dat zij tijdens deze corona-

tijd maakt. Het is kunst als een vraag: 

'wat voedt jou?' Het keramiek is rond en 

er zou iets in passen, als een bekertje, 

maar het is leeg. De vorm hint onmis-

kenbaar op de voeding die we allemaal 

als allereerste kregen: moedermelk. 

Zonder dat was je er niet geweest. 

Tussen, rond en in het keramiek liggen 

woorden, gemaakt van ijzerdraad. Het 

zijn woorden die aangeven waar zij 

zich aan laaft: 'verbinding', of 'raken'. Op 

kaartjes van mooi geschept papier mag 

ieder die de kerk binnenloopt opschrij-

ven wat hem of haar in leven houdt in 

deze ijzeren tijd. 

Ik ben er blij mee, want behalve brood 

en water en aanraking hebben we ook 

kunst heel hard nodig. Als vanzelf sluit 

het in de context van de kerkruimte aan 

bij het kerkelijke jaar. Want de schriftle-

zing die volgens de alleroudste traditie 

op de zondag na Pasen gelezen wordt is 

uit de eerste brief aan Petrus: over dat 

gelovigen net zo moeten verlangen naar 

het woord van God als pasgeboren kin-

deren naar hun moeders melk verlan-

gen. Dit werk zegt hetzelfde. Het roept 

op om te weten waar je naar verlangt, 

wat je nodig hebt, wat je gegeven wordt. 

Suzanne Compaan installeert haar werk 

'wat voedt mij?' in de kerk.   

Meer werk/workshops van haar zien? 

www.suzannecompaan.nl

Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2. 
Leg dan af alles wat slecht is, alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang vurig, als pasgeboren 

zuigelingen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor zult groeien. U hebt toch ondervonden hoe goed de 

Heer is? Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om 

zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.

Suzanne Compaan installeert haar werk 'wat voedt mij?' in de kerk. Meer werk/workshops van haar zien? www.suzannecompaan.nl
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Kerkdiensten
Op zondagmorgen 11 april lezen we verder 

in het evangelie van Johannes. We lezen 

hoofdstuk 20:24-28 over Tomas die pas kan 

geloven als hij de wonden van de opgestane 

Heer aan mag raken.

Op zondagmorgen 18 april lezen we in 

Johannes 21:1-14 over Jezus die aan de 

leerlingen verschijnt bij het meer van 

Tiberias.

Op zondagavond 25 april staat er een 

Advent Event gepland. Het is op dit moment 

nog niet duidelijk hoe we dat in gaan vullen. 

We informeren u daar nader over via de 

weekbrief.

In de overige diensten verwelkomen we 

gastvoorgangers, al dan niet uit eigen kring. 

U kunt hun namen vinden in het rooster 

van de diensten achterin Drieluik en op de 

website.

Hendrik Mosterd

Volgt u de diensten al via 
Kerk TV?
In de zomer van 2020 is in de Adventkerk 

Kerk TV aangelegd. Kerk TV biedt de 

mogelijkheid om de kerkdienst thuis live 

te volgen deze later terug te kijken. Er zijn 

veel gebruiksvriendelijke manieren om de 

kerkdiensten thuis mee te beleven via uw tv, 

computer of tablet. 

We kunnen ons voorstellen dat er nog (ou-

dere) gemeenteleden zijn die de diensten 

volgen via kerkradio (het zogenaamde 

Lukaskastje) of via Kerkdienst gemist. De 

diensten kunnen volgen via beeld geeft 

meer het gevoel ‘er bij’ te zijn. 

Misschien is het voor u wel mogelijk om de 

diensten ook via uw tv te volgen. U dient 

hiervoor te beschikken over een internet-

aansluiting en een YouTube-kanaal op uw tv. 

Anders kan een computer of tablet wellicht 

uitkomst bieden.

Namens de kerkrentmeesters

Huwelijksjubileum
De heer J.A. Post en mevrouw G.J. Post - van 
Tilburg hopen op 7 april hun 50e huwelijks-

jubileum te vieren. Van harte gefeliciteerd 

met dit gouden jubileum!

Giften
Ten bate van de Advent Attent Groep (AAG) 

is een gift van € 25 binnengekomen. 

Hartelijk dank!

In memoriam
Epy Haeck
Op vrijdag 12 maart is Epy Heack overleden. 

Ze werd 83 jaar oud. Epy werd geboren op 

5 mei 1937 en was het jongste kind in een 

gezin van vijf. Haar vader en moeder runden 

een akkerbouwbedrijf in de Haarlemmer-

meer. Haar liefde voor de natuur werd hier 

geboren.  

Epy was een betrokken en toegewijde, maar 

bovenal lieve moeder voor haar drie kinde-

ren. Haar zorg en toewijding ging verder dan 

haar gezin. Ze vond het heerlijk om mensen 

te bezoeken of te helpen. 

De Adventkerk was gedurende veertig jaar 

lang een tweede thuis voor haar. Naast de 

zondagse diensten bezocht ze de Bijbel-

kring, bracht ze pastorale bezoeken en was 

betrokken bij de open maaltijd. Ze hield van 

zingen en was 25 jaar actief als koorlid. Ze 

voelde zich, tot het eind, verbonden met de 

gemeente.

Ze nam afscheid van haar familie en gelief-

den met de woorden van Psalm 100: Zijn 

goedheid is als morgendauw, elk nieuw geslacht 

ervaart Zijn trouw.

In memoriam
Johan Stapper
Op 19 februari overleed Johan Stapper. 

Johan, beter bekend als Jo, is 89 jaar oud 

geworden. Jo werd geboren in 1931 in 

Vorden, in de Achterhoek. 

Hij groeide op in een hecht gezin. Voor zijn 

dienstplicht kwam Jo naar Amersfoort. 

Daar leerde hij zijn vrouw Aartje kennen. 

Niet veel later trouwden ze in de Joriskerk. 

Ze kregen drie kinderen.

Vanaf de oprichting van de Adventkerk werd 

Jo direct lid. Hij was actief in de Bijbelkring, 

de seniorenkring en ging graag mee met 

de kerkuitjes. Hij bracht lange tijd de 

kerkbodes rond en als het mogelijk was 

diende hij als chauffeur. 

Elke week was hij trouw te vinden op zijn 

plek rechtsachter in de kerk. 

De laatste periode werd zijn leefwereld 

steeds kleiner. Zijn mobiliteit nam af en dat 

maakte hem somber. 

Maar hij zag niet op tegen de dood. 

’s Nachts is hij in alle rust ingeslapen. 
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Geloven met je verstand 

Wat betekent geloven anno 2021? En hoe geven gelovigen hier invulling aan?
Verschillende gemeenteleden van de Adventkerk vertellen in Drieluik iets over hun geloofsleven. 
In dit derde deel Arnoud Looijen. 

Mijn vader was tiener in oorlogstijd. Jong 

genoeg om, hoewel hij een blijvende 

gehoorbeschadiging opliep, niet werkelijk 

de oorlog in te gaan en slachtoffer te 

worden. Oud genoeg om onvergetelijke 

ervaringen op te doen en te beseffen 

wat er gebeurde. Levenslang hielden de 

vragen hem bezig: hoe kon een beschaafd 

volk zo diep vallen? Hoe kon dit onvatbare 

kwaad gebeuren? ‘Gods goedheid houdt 

ons staande’, maar waar kunnen wij op 

hopen? En het terugkerende gebed: ‘Wat 

wilt Gij dat wij doen zullen?’ 

Zesentwintig banden Loe de Jong, 

naast twaalf banden die samen het 

vorsende gelaat van Churchill vormden, 

staarden mijn broer en mij aan vanuit 

de boekenkast in de woonkamer. Vele 

gesprekken volgden toen we wat ouder 

werden; ‘Churchill’ werd inmiddels ook 

een door mijn vader geliefd type sigaar. 

Tot op hoge leeftijd werd de collectie 

uitgebreid met nieuwe analyses en 

inzichten. (Sebastian Haffner uit de 

boedel lees ik nog steeds met genoegen; 

titels als Hitlers gewillige beulen verdwenen 

naar antiquariaten. Toen zijn einde 

naderde en zijn helderheid afnam, sprak 

hij soms Duits, soms Engels.

Mijn vader zette, met de oorlog als 

onuitputtelijk referentiekader, zijn 

volle denkkracht in om de verbanden te 

begrijpen, zijn eigen handelen te ijken, 

het geloof te behouden. Antwoorden 

bleven, zo vermoed ik, geregeld uit; hij 

was gestuit op vragen die te groot zijn.

Mijn dochter speelt graag een potje 

Set met mij. Beiden zien wij soms 

bloedsnel de winnende patronen; we 

zijn aan elkaar gewaagd. Met dammen 

verslaat zij mij meestal. Waar ik het 

benauwd krijg als er geen (muziek)boek 

binnen mijn handbereik ligt, heeft zij 

maar weinig met lezen. Ze zit op het 

praktijkonderwijs. Haar schooldagen zijn 

dan ook gevuld met praktische zaken, 

net als het huiswerk dat ze meekrijgt. En 

dat is, hoe kan het anders, best praktisch. 

Elk weekend smakelijke oefenbaksels, 

regelmatig fraai geschikte bloemstukken, 

af en toe een schoonmaakexperiment.

Als mijn dochter iemand ontmoet uit 

mijn leefkring, moet ik van binnen wel 

eens glimlachen. Onze vrienden, familie, 

gemeenteleden zijn grotendeels, net als ik, 

‘hoogopgeleid’. De ene keer heeft zij een 

urenlang gesprek met een zeergeleerde 

heer; hoewel ik geen flauw idee heb waar 

het dan over gaat, is het duidelijk zeer 

geanimeerd en worden er belangrijke 

zaken besproken. Maar de andere keer weet 

iemand niet hoe hij met haar een gesprek 

kan voeren wanneer zij sommige vragen of 

onderwerpen gewoon niet begrijpt. Hoewel 

zij met grote levensvragen rondloopt, 

verliest zij bij redeneringen en betogen de 

belangstelling. Zij gelooft niet met haar 

verstand.

Aldus vader, aldus dochter. En ikzelf ? Ik 

erger me aan de stelligheid waarmee 

sommige mensen hun ondoordachte 

(geloofs)overtuiging over mij uitstorten. 

Maar ik sluit niet uit dat dat komt omdat ze 

op mijn eigen zekerheden inslaan. Dan weer 

ben ik verbijsterd over de onnozelheden 

die medegelovigen jarenlang voor waar en 

goed houden, maar vervolgens betrap ik 

mijzelf te vaak op vooroordelen die bij 

nader onderzoek niet blijken te kloppen. 

Ik lijk wel op mijn vader; voor mij staat 

de oorlog op afstand, maar ook ik stuit 

op die grote vragen: waar komt het in 

deze verwarrende tijd op aan? Wie en wat 

geloven wij, waar vestigen we onze hoop 

op? Wat staat ons te doen?

Dan onderbreekt het leven zelf die 

gedachten en ontregelt een naaste mijn 

wijsgerige of theologische vraag. Het 

huwelijk dat mijn vrouw en ik aangingen, 

de komst van onze kinderen, bewegen 

in de kerkgemeenschap, oefenen in 

vriendschappen, zinvol werk willen doen, 

wonen in een nieuwe buurt. Doordenking, 

kennis, analyse, voortdurend gesprek; het 

speelt daarin een sterke rol. Ik denk graag 

vooruit. Maar als ik ‘ge-denk’, terugkijk, 

dan vermoed ik dat ik meer geloof en 

liefheb met mijn hart, mijn ziel, mijn 

zintuigen en mijn lijf.
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Vieren
Zondag 11 april, 2e van Pasen.
Dienst van Schrift en Tafel. We sluiten deze 

zondag de Paasweek af en tellen 7 zondagen 

tot Pinksteren, de vijftigdagentijd. 

Evangelie op ‘Beloken Pasen’ is Johannes 

20,19-33. Gastvoorganger ds. Sytze de Vries

Zondag 18 april, 3e van Pasen.
Dienst van Schrift en Gebed, evangelielezing 

Johannes 21,15-24

Zondag 25 april, 4e van Pasen.
Dienst van Schrift en Tafel, evangelielezing 

Johannes 10,11-16

Zondag 2 mei, 5e van Pasen.
Dienst van Schrift en Gebed, evangelielezing 

Johannes 15,1-8

Beperkende maatregelen
Vanaf 14 maart 2021 geldt voor de diensten 

in de Bergkerk een maximum van 30 men-

sen, exclusief degenen die een taak hebben 

te vervullen. De kerkdiensten worden ook 

via kerkdienstgemist.nl uitgezonden met ge-

luid en beeld. Aanmelden voor de kerkdien-

sten is noodzakelijk. U kunt zich aanmelden 

door middel van het inschrijvingssysteem 

op de website. 

Online Bergkerkcafé – koffie en 
napraten na de dienst
Nu de diensten in deze ‘coronatijd’ alleen 

online te volgen zijn, organiseren we 

aansluitend op de kerkdienst een ‘online 

Bergkerkcafé’. Fijn om elkaar, al is het langs 

digitale weg, toch even te spreken en te 

zien. In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u de 

mogelijkheid om mee te doen. Met uw eigen 

kop koffie in de hand, kunt u inloggen bij het 

‘online Bergkerkcafé. Alle Bergkerkers zijn 

van harte welkom. Zo kunnen we toch wat 

meer contact met elkaar hebben. Er is een 

groeiend aantal deelnemers aan het online 

Bergkerkcafé, mooi om in contact te blijven.

Voor de kinderen
Nu de kerkdiensten alleen met max. 30 

personen zijn, missen we ook het ‘moment 

met de kinderen’ op het kleed. Niet alleen 

voor de kinderen een gemis, maar voor 

ons allemaal, het waren vaak ontroerende 

momentjes waar de kern werd aangeraakt 

waarover het zou gaan op de betreffende 

zondag. Er zijn voor de kinderen en hun 

ouders korte filmpjes gemaakt om thuis te 

bekijken, om toch iets van verbinding te er-

varen met de kerk. De filmpjes zijn opgeno-

men en gemonteerd door ons gemeentelid 

Joanne van Rossum en met muziek van onze 

cantor-organist Cees-Willem van Vliet. 

De meest recente informatie over de kerkdien-

sten en kindernevendienst /ouder-kind vieringen 

kunt u vinden in de wekelijkse digitale nieuws-

brief of op de website.

Pastoraat

Op afstand in gesprek
Het is inmiddels een jaar geleden dat wij 

werden opgeschrikt door de COVID-19-pan-

demie. Ineens werd alles anders, we werden 

op afstand gezet van elkaar, onze samenle-

ving ging gedeeltelijk op slot. Ook de kerk 

ging op slot, Pasen, Pinksteren en Kerstmis 

vierden wij online. En nog steeds kunnen we 

niet voluit bij elkaar komen. Wat doet deze 

crisis met de manier waarop wij leven? Hoe 

gaat het met ons? Wat betekent het? Wat 

vraagt het van ons? Wat brengt het ons?  

Graag nodig ik u uit om deel te nemen 

aan de online gesprekskring ‘op afstand in 

gesprek’. Doel van het gesprek is onze erva-

ringen delen in deze coronatijden. 

U kunt zich met een e-mail aanmelden voor 

één van de gespreksmiddagen of avonden.  

De gesprekken zijn online, via ZOOM. 

Na aanmelding ontvangt u een link.  

Opgave bij de predikant: predikant@

bergkerk.nl

Data:

Maandagavond 19 april 20.00 - 21.30 uur

Dinsdagavond 27 april 20.00 - 21.30 uur

Wij gedenken

Everardus Geurtsen, in de vroege ochtend 

van vrijdag 26 februari is hij in hospice 

Dome overleden. Evert Geurtsen is 95 jaar 

geworden. Samen met zijn vrouw (in 2016 

overleden) woonden zij vele jaren in de Otto 

Scheltusflat, waar zij een gesprekskring 

en het jaarlijkse groothuisbezoek namens 

de Bergkerk organiseerden. Donderdag 4 

maart was in besloten kring de gedachtenis-
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Protestantse wijkgemeente

Afsluiten Open kapel en opstarten van het woensdagavondgebed
In de lockdown periode is steeds de kapel 

van de Bergkerk elke woensdagavond en 

donderdagmorgen opengesteld. In de week 

na Pasen starten we weer met de wekelijkse 

Woensdagavondgebeden in de kapel. We 

laten daarom de openstellingen van de 

kapel vervallen, u bent welkom vanaf 7 april 

bij het avondgebed op woensdagavond. We 

hanteren hiervoor geen inschrijving, maar 

in de kapel kunnen maximaal 15 mensen 

aanwezig zijn. We gaan ervanuit dat we met 

elkaar de beperkte toegang zullen respec-

teren.

U bent hartelijk welkom voor de vespers, 

elke woensdagavond om 19.30 uur luidt de 

klok. 

ds. Jan van Baardwijk in de kapel

(foto Geurt Roffel)

1616



dienst in de aula, waarna we hem hebben 

begraven op Rusthof. Ik sla mijn ogen op en 

zie...(Psalm 121:1) 

Moge hij rusten in de vrede van de Eeuwige. 

Petronella Rinske Bangma-Verra, zij is 

zondag 7 maart in de leeftijd van 91 jaar in 

verpleeghuis Lichtenberg overleden. Sinds 

2017 na het overlijden van haar man Dr. 

Bangma (vele jaren huisarts in Amersfoort, 

oud-scriba van de Bergkerk en lid van de 

cantorij) werd Nel Bangma in het verpleeg-

huis verzorgd. Vrijdag 12 maart was in de 

aula van Rusthof de uitvaartdienst waarna 

we haar begraven hebben bij haar man. 

Ank van Leeuwen, zij is maandag 8 maart 

in de leeftijd van 86 jaar thuis overleden. 

Ank was al langer ziek, maar met het haar 

kenmerkende optimisme sloeg ze zich door 

alle behandelingen heen, de laatste 2 weken 

haalde de ziekte haar in. Goed verzorgd 

door 'haar jongens' kon ze thuis sterven. 

Donderdag 18 maart was de uitvaartdienst 

in de Bergkerk. 

Constance Swaan, zij is zaterdag 13 maart 

overleden, na een kort ziekbed in de leeftijd 

van 88 jaar in de Boldershof waar ze de laat-

ste fase van haar leven werd verzorgd. Conny 

Swaan heeft samen met de kinderen en met 

haar toenmalige man Henk Waardenburg 

die als cantor aan de Bergkerk was verbon-

den veel muziek gemaakt in de Bergkerk. De 

uitvaartdienst was zaterdag 20 maart in de 

Bergkerk.

Ria (Maria Anna Hendrika) Dijkhuizen - 
Ooms, zij is woensdag 17 maart in de leeftijd 

van 88 jaar overleden. Ria Dijkhuizen is 

de moeder van Gerian Dijkhuizen en de 

schoonmoeder van Floris Verhoef. Ze werd 

de laatste jaren van haar leven verzorgd 

in het Pieters Blokland Gasthuis en was 

ingeschreven bij de Bergkerk. Op donderdag 

25 maart was de afscheidsdienst in de Oude 

Jeroenskerk te Noordwijk. 

Telefooncirkels voor onderling 
contact
Nu de lockdown nog langer gaat duren en 

we elkaar slechts beperkt in de kerk kunnen 

ontmoeten, is het pastoraat gestart met 

het opzetten van telefooncirkels. Er draaien 

momenteel al zo’n 5 groepen, maar er kun-

nen er nog meer gevormd worden. Het idee 

is om wekelijks contact te onderhouden met 

een groepje van maximaal acht gemeen-

teleden. U wordt op een vaste dag, 1x per 

week, gebeld door een gemeentelid. U belt 

op uw beurt weer een ander gemeentelid en 

zo bellen we met een vaste groep de cirkel 

rond. Vindt u het prettig om hieraan deel te 

nemen, dan kunt u contact opnemen met 

het pastoraal meldpunt.

Dit is bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 

19.00 uur via 06-19 94 51 39 of per E-mail-

adres: pastoraat@bergkerk.nl

Laten we onze contacten warm houden. 

Laten we blijven omzien naar elkaar!

Onderweg
Nooit gedacht dat we bij viering van de 

Paasnacht zouden moeten rekenen met 

het ingaan van de avondklok. Steeds wordt 

onze aanpassing en creativiteit gevraagd. 

Dat levert ook weer nieuwe mogelijkheden 

op. Doordat de ‘klassieke’ Paasnacht viering 

niet kon doorgaan, ontstond er ruimte om 

op de vroege avond van Stille Zaterdag een 

wake te houden bij het graf. Op Paasmorgen 

droegen wij de nieuwe Paaskaars binnen en 

vierden het feest van de doop. Veel plezier 

beleef ik aan het opnemen van filmpjes voor 

de kinderen, heerlijk om de bijbelverhalen 

te vertellen en uit te spelen. Ook het maken 

van een podcast rond het bijbelboek Klaag-

liederen ‘Klagen mag, zeuren niet’ geeft veel 

voldoening. Dankbaar ben ik voor de nieuwe 

mogelijkheden en voor iedereen die met 

techniek en creativiteit en trouw meewerkt 

in de gemeente. Mooi dat we met elkaar 

ondanks alle belemmeringen verbonden 

kunnen blijven. Reden tot dankbaarheid. 

Natuurlijk missen we van alles, wij hunkeren

 naar contact, ontmoeting, aanraking, maar 

houd vol! Is het niet voor jezelf, dan wel voor 

een ander. Alles is anders, maar toch, we 

zoeken het goede in en met elkaar. 

In de week van 3 t/m 16 mei ben ik afwezig. 

In voorkomende gevallen kunt u via het 

pastoraal meldpunt 06-19945139 een beroep 

doen op pastorale zorg of een vervangende 

predikant.    

In verbondenheid, ds. J. van Baardwijk.  

Uit de kerkenraad

In de vergadering van 17 maart wordt de 

ervaring van de kerkdienst van de zondag 

eraan voorafgaand waar sinds lange tijd 

weer 30 mensen welkom zijn, uitgewisseld. 

Positieve gevoelens en ‘’fijn om elkaar weer 

te zien’’. Er zijn in de kerk 3 camera’s aange-

bracht en het is fantastisch dat de diensten 

nu met geluid en beeld gestreamed worden, 

zodat de mensen die thuis meevieren nog 

meer betrokken zijn. Veel positieve reacties 

en dank aan de kerkrentmeesters voor de 

realisatie.

In aanwezigheid van de stadspredikant 

ds Diederiek van Loo wordt op verzoek 

van de AK het werk van de stadspredikant 

besproken aan de hand van het door de ker-

kenraadscommissie opgestelde jaarverslag 

en werkplan 2021. We zijn onder de indruk 

van de creativiteit, de vindingrijkheid en de 

veerkracht om als plannen door de corona 

beperkingen geen doorgang kunnen vinden, 

nieuwe initiatieven te ontwikkelen en uit 

te voeren. Het werk van de stadpredikant is 

zichtbaar in de stad, hoewel door de coro-

nabeperkingen niet alles gerealiseerd kon 

worden. De stadpredikant is ook digitaal 

aanwezig o.a. via luistertroost, welke aanwe-

zigheid ook weer pastoraat oproept. 

Het werk van de stadpredikant krijgt veel 

waardering in de kerkenraad. Het is een 

nieuwe, eigentijdse presentie van kerk in de 

stad. 

Scriba Martha Beuckens

In memoriam Ank van Leeuwen 
We gedenken als Bergkerk in Ank een 

bijzondere persoonlijkheid, ze had een zeer 

uitgebreid netwerk 

en kende voor iedereen de juiste toon. De 

Bergkerk was voor Ank heel belangrijk, het 

was als haar 2e huis, haar geestelijke huis, 

maar ook haar sociale huis. Ank heeft veel 

betekent voor de Bergkerk gemeente. 

In 2008 nam ze na ruim 12 jaar afscheid als 

scriba van de kerkenraad, ze was betrokken 

bij heel veel zaken maar wat meer is, ook 

betrokken bij heel veel mensen. Zeker in 

vacaturetijd heeft Ank voor een behoorlijk 

deel de gemeente mede gedragen, als 

aanspreekpunt, regelaar, bijeenroeper, maar 

ook de vele ontmoetingen en gesprekjes. 

Terugkijkend is de vraag of Ank haar ambt 

ooit wel heeft neergelegd. Tot op het al-

lerlaatst bleef Ank actief voor de Bergkerk. 

Zo verzorgde zij jarenlang elke week de 

bestemming van de bloemen uit de kerk. 

Ook was zij als secretaris van de vroegere 

HVD, later de taakgroep ouderen actief in 

het ‘ouderenwerk in de Bergkerk’ en in het 

bestuur van de Bergkerk cantorij. Jarenlang 

verzorgde zij de jaargids en de kopij voor 

Drieluik. Ank was echt een spil in het web 

van de gemeente van de Bergkerk. Wij zijn 

als gemeente Ank veel dank verschuldigd 

voor haar betrokkenheid en inzet.  We zullen 

haar zeer missen in ons midden. 
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Kerkzijn in coronatijd
De kerkenraad van de Bron ziet na de pers-

conferentie van 23 maart jl. helaas nog geen 

aanleiding om samen met gemeenteleden 

de kerkdienst te vieren en/of gebruik te 

maken van zangers in de dienst. Wij zijn ons 

ervan bewust dat het advies van 25 februari 

jl. van het moderamen van de landelijke 

PKN en de adviezen voor religieuze of le-

vensbeschouwelijke samenkomsten van de 

Rijksoverheid wel ruimte hiertoe bieden.

Er zijn echter op dit moment in ons land 

zorgen over de hoge besmettingscijfers 

en voorzetting van de huidige ernstige 

coronamaatregelen is dan ook noodzakelijk. 

Wij vinden dat de grote impact in de maat-

schappij vraagt om solidariteit en verant-

woordelijkheid ook van ons als kerkelijke 

gemeente De Bron. De kerkenraad heeft 

daarom het besluit genomen om de huidige 

online vieringen met minimale bezetting 

voorlopig op dezelfde wijze voort te zetten. 

Ook voor kerkelijke activiteiten en vergade-

ringen in de Bron, zien wij op dit moment 

nog geen mogelijkheden tot in ieder geval 

de volgende persconferentie.

Bij de diensten
Enkele bijzonderheden bij de diensten in de 

komende maand. 

Op zondag 11 april gaat ds. Verschoor voor in 

De Bron. Het is een zogenaamde ruildienst: 

ds. Borger is dan de gastvoorganger in de 

Fonteinkerk. Ds. Verschoor volgt het lees-

rooster en aan de beurt is Johannes 20:19-29. 

Deze eerste zondag na Pasen heeft als bij-

naam: “Beloken Pasen”. Dat betekent zoveel 

als: “de luiken gaan dicht, we sluiten nu het 

Paasfeest af.” De leerlingen van Jezus waren 

van deze latere benaming uiteraard niet 

op de hoogte. Maar als je het verhaal van 

Johannes leest, zou je haast zeggen dat ze 

de term ‘beloken’ niet alleen kénnen, maar 

ook nog eens letterlijk toepassen: alle ramen 

en deuren zitten dicht, alles zit op slot. Wie 

moet het verhaal van Jezus nu dóórvertel-

len?  Op 18 april gaat dhr. Kees Hoogendoorn 

voor. Hij leest en overdenkt met u Johannes 

21: 15 – 24. “We staan vooral stil bij de pasto-

rale ontmoeting tussen Jezus en Petrus. Na 

zijn ontroerende antwoorden op de vraag 

van Jezus wordt Petrus aangesteld als een 

kleine goede herder. Want de schapen zijn 

en blijven van De Goede Herder”.  

Op zondag 2 mei hoopt ds. Jan Wolswinkel 

bij ons voor te gaan. Voor de ouderen onder 

u geen onbekende, ds. Wolswinkel was voor 

ds. Woltinge predikant in de Hoeksteen. Hij 

en zijn vrouw zijn vorig jaar weer in Amers-

foort komen wonen. Ds. Wolswinkel leest en 

overdenkt dan 1 Joh. 3, 18-24 en Joh. 15: 1-8.

Goede diensten gewenst, in ieder geval 

online. 

In memoriam
Willy van den Heuvel - Methorst 
(1928 - 2021)
Op 17 februari is overleden mevrouw Willy 

van den Heuvel - Methorst in de leeftijd van 

92 jaar. Mw. v.d. Heuvel woonde de laatste 

tijd in het St. Elisabethverpleeghuis. Zij en 

haar medebewoners waren net voor de 

eerste keer ingeënt toen het coronavirus 

ongenadig hard toesloeg. Mw. v.d. Heuvel 

was een van een van de tweeëntwintig 

overledenen daar. Mw. v.d. Heuvel werd ge-

boren in Scherpenzeel. Ze ging werken in de 

kraamzorg en kwam zo bij heel wat mensen 

over de vloer. En later toen ze trouwde met 

Wim van den Heuvel en hun twee zoons 

waren geboren bleef zij werken in de zorg, 

en zorgde voor haar man en kinderen. En 

dat zorgzame hield ze haar leven lang. Zelfs 

in de Koperhorst waar ze woonde op een 

gesloten afdeling, ging ze bij het bed van 

een zieke mevrouw zitten want ze hebben 

me hier nodig, zei ze. 

Mw. v.d. Heuvel groeide op in een kerkelijk 

gezin. Later raakte de kerk naar de ach-

tergrond, maar haar geloof niet. Als ze in 

de diensten in de Koperhorst of in het St. 

Elisabeth was zong ze de oude vertrouwde 

woorden van harte mee. Bij haar afscheid 

stonden we stil bij de berijming van Psalm 

42, over de ziel die verlangt naar God, zoals 

een hert verlangt naar helder, stromend 

water. Het lied eindigt met de woorden: Eens 

verschijn ik voor de Heer, vindt mijn ziel het 

danklied weer.  Hij, mijn God, Hij heeft mijn 

leven altijd aan de dood ontheven.

Dat dat geloof voor de kinderen en klein-

kinderen en anderen om haar tot troost en 

steun mag zijn in de tijd die komt.   (B.B.)

Jelle Pieter Fennema (1928 - 2021)
Op 18 februari overleed Jelle Pieter Fennema 

op de leeftijd van 92 jaar. Dhr. Fennema 

woonde de laatste tijd in Nijenstede. Een 

betrokken vader, schoonvader en trotse opa, 

zo omschreven de kinderen en kleinkinde-

ren hun vader en opa. Dhr. Fennema werd 

geboren in Ermelo. Vanuit Ermelo kwam 

hij in Amsterdam terecht, waar hij met zijn 

vrouw Fenny ging wonen in Buitenveldert. 

Vandaar kwamen hij en zijn gezin in Amers-

foort te wonen, aan het Euterpeplein. Daar 

werd hij boekhouder van het familiebedrijf. 

De zaak liep echter anders dan gewenst 

en toen de zaak van de hand gedaan werd 

ging hij met vervroegd pensioen. Samen 

met zijn vrouw ging hij reizen, door Europa 

en in Nederland. Ze zijn op veel plaatsen 

geweest onder andere in Zwitserland, zijn 

lievelingsvakantieland. Hij maakte er de 

mooiste foto’s en één van die foto’s staat 

op de voorkant van de rouwkaart. Een 

prachtige foto van een beek op de voorgrond 

en een berg op de achtergrond. Psalm 121 

werd gelezen: ‘ik sla mijn ogen op naar de 

bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn 

hulp is van mijn Here, die die alles heeft 

geschapen’. Dhr. Fennema verwachtte die 

hulp van God, die mensen nabijkomt. Een 

berg is daar een symbool van. Een berg in 

het Bijbelse spraakgebruik is een plek waar 

God en mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

God heeft hem thuisgehaald, op die berg, 

waar hij mag wonen, samen met Fenny, de 

liefde van zijn leven. In dat volle vertrouwen 

is hij gestorven om kind aan huis bij God te 

kunnen zijn, schepper van hemel en aarde, 

schepper van ieder mensenkind, ook van 

Jelle Pieter Fennema. Dat dat zijn kinderen 

en kleinkinderen tot troost mag zijn en hen 

mag helpen zich weer toe te vertrouwen aan 

het leven. (B.B.)

De Bron
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: 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

Protestantse wijkgemeente
D

e 
Br

on

18



Ik ben er voor jou.

Kerk in Actie reikte voor dit jaar materiaal 

aan rond de zeven werken van barm-

hartigheid uit Matteus 25. Elke week 

besteedden we er aandacht aan, in het 

tweede gedeelte van dienst. We nodig-

den u uit om middels een foto of een kort 

filmpje met de gemeente te delen wat u 

in die week rond een thema had gedaan. 

Er kwam elke week wel materiaal binnen. 

Bij de tekst ‘ik was een vreemdeling en 

jullie namen mij op’ hadden we dit om-

gedraaid en de vraag gesteld: wat heb jij 

nodig als je ergens voor de eerste komt, 

als je ergens als vreemdeling komt, om 

je een gevoel van thuiskomen te geven? 

Een gemeentelid stuurde een paar foto’s 

in van het Belgenmonument bij de 

Stichtse Rotonde. Dat monument is door 

de Belgische overheid als dank aan de 

stad Amersfoort geschonken toen die in 

de Eerste Wereldoorlog veel Belgische 

vluchtelingen heeft opgenomen. 

Iemand anders stuurde deze foto in. 

Het kaartje lag op een bank, ergens in 

Rustenburg en heeft daar wel een paar 

dagen geleden. Deze onbekende persoon 

weet hoe je mensen een thuis kunt 

bieden. 

De kinderen van de kindernevendienst 

ontvingen op de zaterdag voor Palmpasen 

een nieuw tasje, met daarin een doe-het-

zelfpakket voor het maken van de Palm-

pasenstok.

De jongeren van de 12+ kregen twee kaarsen 

met stiften erbij. Bij het zevende werk 

van barmhartigheid ( de doden begra-

ven) ging het over de vraag of je ook 

Pasen kunt vieren als je iemand mist. De 

kaars kan versierd worden en aan iemand 

gegeven worden die een geliefde mist. 

De andere kaars mochten ze zelf houden. 

Terugblik op de 40-dagentijd

Contact  in coronatijd
Hoe onderhoud je het contact in corona-

tijd? Een paar mensen staken de koppen 

bij elkaar en kwamen met de oude 

vertrouwde kettingbrief op de proppen. 

En het werkte: iemand vertelde;

“Ik kreeg een kaart van een gemeentelid 

die mij uitnodigde voor een kopje thee. 

Het was erg fijn om op die manier weer 

eens contact te hebben met iemand van de 

gemeente. Ik heb toen zelf ook een kaart 

gestuurd naar iemand die ik eigenlijk niet 

kende en nodigde ook haar bij mij uit. Het 

bleek dat ik haar van gezicht in ieder 

geval wel kende, maar het gesprek bij de 

thee was gezellig en mooi”.  Daarom bij 

dezen dank aan Hilde de Jong, Roland 

Fennema, Janette Kuijt en Hilma 

Bannink voor deze geslaagde actie. 
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Uit de kerkenraad
De kerkenraad van eind februari werd voor 

een belangrijk deel gevuld door het bezoek 

van de classispredikant Trinette Verhoeven. 

Eerst bespraken we de lopende zaken en 

daarna was het gesprek met de classispre-

dikant. 

Een belangrijk bespreekpunt was het ko-

mende tekort aan ambtsdragers. Het aantal 

ambtsdragers per september wordt te klein 

om te functioneren als kerkenraad. Concreet 

zijn er minimaal een voorzitter en diaken 

nodig. Daarnaast zijn er nog andere vacatu-

res die ook dringend zijn (jeugdouderling, 

missionair ouderling). Initiatieven blijven 

nu al geruime tijd liggen. En dat is jammer. 

Maar misschien noopt het tot het maken 

van andere keuzes in waar we aandacht aan 

geven of niet. 

In maart hebben gemeenteleden bij de 

nieuwbrief een Brandbrief ontvangen over 

hoe we ervoor staan qua ambtsdragers. Met 

elkaar zijn en blijven wij verantwoordelijk 

voor een gezonde kerk inclusief een voltal-

lige kerkenraad. 

Het tweede agendapunt was dat de Hoek-

steen weer gelegenheid gaat geven om de 

diensten te bezoeken. Wel met een maxi-

mum van 30 personen. Na een gesprek over 

de voor en nadelen besloot de kerkenraad 

dat wij die gelegenheid willen geven vanaf 

eind maart. Wel zijn de veiligheidsafspraken 

zoals deze waren van toepassing inclusief 

aanmelding en registratie. De kerkenraad 

heeft de overtuiging dat de diensten veilig 

en zorgvuldig gevierd en georganiseerd 

kunnen worden. Ieder individu moet zelf 

een afweging maken over het bezoeken van 

de dienst.

Na de pauze gaan we in gesprek met de 

classispredikant. Zij bezoekt elke 4 jaar de 

verschillende gemeenten in de classis (de 

classis is een aantal kerken in een bepaalt 

geografisch gebied). Onder haar leiding 

bespraken we hoe het gaat in de Hoek-

steen. We bespraken de zorgen en positieve 

punten. Ook onze wens om aan de slag te 

gaan met Kerk Vitaal kwam aan de orde. 

Onder het motto “De Hoeksteen klaar voor 

de toekomst”. 

De vergadering werd verwachtingsvol 

afgesloten: we spreken de hoop uit dat we 

de Paasdienst weer met elkaar (30 mensen) 

mogen vieren. 

Gijs de Raad, voorzitter

De Hoeksteen
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

Protestantse wijkgemeente

Wie kent deze musicalsterren nog?

Wat voor Hoeksteen bijeenkomst was dit?

HOEKSTEEN 50 jaar
Jubileumboek De Hoeksteen
De eindredactie van het boek is al bijna 

klaar. Maar de keuze uit bijna 2000 foto's 

valt niet mee... Heeft u/heb jij het boek al 

besteld? Als je belangstelling hebt, doe het 

dan nu, want na het drukken geldt op = op. 

Je bestelt door €15 over te maken op NL05 

TRIO 0786 8292 22 tnv Gerard Raven. Inmid-

dels zijn er in een paar weken al zeventig 

betalingen binnengekomen. En wie niet 

op een foto wil staan … stuur even bericht. 

gerardraven@gmail.com

Uiteraard zijn er ook foto’s die net buiten de 

boot vallen. Hier ziet u er twee. We zoeken 

mensen die ons kunnen vertellen wat er op 

deze foto’s te zien valt. Herkent u zichzelf, 

herken jij jezelf ? Wat staat er op deze foto? 

Welke herinneringen heb je hieraan? Zou dit 

nog steeds kunnen? Ik zoek verhalen bij deze 

2 foto’s. Laat het me weten! 

Christel Eijkelenboom
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Gemeentegezicht

Wat is je naam en waar ben je geboren?
Mijn naam is Inge Borst. Ik ben geboren in IJmuiden.

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik CRA (centrale reis analist) bij 

de NS. Een baan, die 24/7 gedaan moet worden. Dit is een 

functie, waarbij je in de lopende treindienst reisinfo moet 

verstrekken, als iets afwijkt van de normale gang van zaken. 

We roepen om op de diverse treinstations in het land, voor 

alle vervoerders. Dus niet alleen NS, maar ook Arriva, Keolis 

en Connexxion. Denk aan vertraging door ongevallen, dieren 

op het spoor, defect materieel en mensen, die levensmoe zijn. 

Hoe lang ben je al bij De Hoeksteen?
Sinds anderhalf jaar.

Waar zit/zat je in de kerk en waarom daar?
Door de combinatie onregelmatig werk en ook corona ben ik 

nog maar 1x in de kerk geweest. Als ik het me goed herinner 

zat ik toen ergens in het midden, rechts van het gangpad. 

Daarvoor had ik geen enkele reden. Ik ben gewoon ergens 

gaan zitten.

Wat is je favoriete lied, binnen en buiten de kerk?
Ik hou van muziek, dus ik vind heel veel liederen mooi. Dus ik 

vind het moeilijk om te kiezen. Ik zal toch mijn best doen. 

Binnen de kerk vind ik het lied “Eens als de bazuinen klinken” 

prachtig. Het is vrolijk en vol hoop. En terwijl ik dit typ, moet ik 

ineens denken aan de dienst in mijn vorige kerkgemeenschap, 

waar ik een reiszegen meekreeg voor een wereldreis, die ik 

ging maken. Toen mocht ik ook een lied kiezen. Dat werd 

“Wij gaan op reis langs de weg van verlangen”, de alternatieve 

tekst. Ook vrolijk en gelinkt aan het thema reizen. Van 

oorsprong geloof ik een lied uit de kinderkerk.

Buiten de kerk is al jarenlang mijn favoriete lied “Ja” van 

de Duitse zangeres Nicole. In Nederland niet zo heel erg 

bekend meer. “Ja” verhaalt over een sterke vrouw, die ondanks 

tegenslagen hoopvol blijft voor de toekomst, waar ze met vol 

vertrouwen “ja” tegen zegt.

Als je bidt, waar bid je dan voor?
Ik bid voor mensen, die het moeilijk hebben en vraag om 

Gods steun. En ik dank ook regelmatig, voor dat wat goed en 

fijn is.

Wat is je levensmotto?
Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.

Wat heb je meegekregen van je opa en oma/van je ouders?
Respect voor elkaar en anderen. Begrip voor en acceptatie van 

problemen. Er altijd voor elkaar zijn. Een vast geloof.

In welk bijbel-verhaal wil jij wel een rol spelen?
Ik vind de Bergrede prachtig in de Bijbel. Vooral de eerste 12 

verzen. Ik zou er graag live bij zijn geweest, gewoon ergens in 

de menigte, om het zelf rechtstreeks van de bron te horen.

Wat zie jij als belangrijk voor de toekomst van De Hoeksteen?

Uiteraard ben ik nog maar kort bij deze gemeente. Maar sinds 

de corona zijn intrede heeft gedaan, ben ik erg blij met de 

online kerkdiensten. Daar wordt al aan gewerkt, om betere 

apparatuur te verkrijgen. Ik vind het een uitkomst, dat ik de 

diensten kan kijken, wanneer het me uitkomt. Wat mij betreft 

mag daar nog veel in geïnvesteerd worden. Ook als corona de 

wereld uit is tezijnertijd.

Wat wil je nog kwijt? 
Ik vind het leuk me op deze manier een beetje te kunnen 

voorstellen aan u/jullie allemaal. Ik kijk uit naar de dag, dat ik 

me ondanks onregelmatige werktijden, toch meer lijfelijk aan 

kan sluiten en we elkaar kunnen leren kennen.

Vieringen 
De kerkdiensten zijn vanaf begin april waarschijnlijk met een beperkte groep van maximaal 30 personen bij te wonen. Je moet je hiervoor 

tijdig registreren op onze website: www.hoeksteenamersfoort.nl. En je uiteraard houden aan de algemene coronamaatregelen. Op de 

website kan je ook inloggen om de kerkdienst online mee te maken. In de wekelijkse nieuwsbrief staat de laatste stand van zaken. 

9 april - 10.30 uur  Kerkzaal open, Huiskamer onder   

 voorbehoud open

11 april - 10.00 uur  ds. Marianne van Amerongen

12 april - 19.30 uur  inspiratiemoment, onder voorbehoud

16 april - 10.30 uur  Kerkzaal open, Huiskamer onder 

 voorbehoud open

18 april - 10.00 uur  ds. Marieke den Braber

19 april - 19.30 uur  inspiratiemoment, onder voorbehoud

23 april - 10.30 uur  Kerkzaal open, Huiskamer onder 

 voorbehoud open

25 april - 10.00 uur  ds. Marieke den Braber 

24 april - 19.30 uur  inspiratiemoment, onder voorbehoud 

30 april - 10.30 uur  Kerkzaal open, Huiskamer onder 

 voorbehoud open

2 mei - 10.00 uur  ds. Marieke den Braber

3 mei - 19.30 uur  inspiratiemoment, onder voorbehoud
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Enkele bijzonderheden bij de 
diensten in april en begin mei
Op zondag 11 april is ds. van der Zwan de 

voorganger.  Volgens schema zou het een 

dienst van Schrift en Tafel zijn, maar of we 

dat op 11 april ook alweer kunnen vieren is 

nu nog de vraag. Op 18 april gaat ds. Borger 

voor. We lezen dan uit Johannes 21: 15-24. 

Hoofdstuk 21 is een bijzonder hoofdstuk 

want het is geschreven nadat Johannes zijn 

evangelie al had afgesloten. Hoofdstuk 20: 

30 en 31 zijn het zogenaamde eerste slot van 

het evangelie. Maar er bleven nog vragen 

over en daarom is er nog een hoofdstuk aan 

toegevoegd. In het gedeelte van vandaag 

lezen we over de rehabilitatie van Petrus. De 

voorganger van 2 mei is op dit moment nog 

niet bekend, maar tegen die tijd kunt u dat 

op de nieuwsbrief of website lezen. 

Ontmoeting in coronatijd
Sinds de 40 dagentijd is er elke week een 

digitale ontmoeting bij een kopje koffie. 

Op dinsdag 23 maart was ondergetekende 

ook een van de gasten. Het was een mooie 

bijeenkomst. We spraken over de twee kan-

ten van passie zoals die verwoord werden 

in het laatste filmpje van Ziele-tijd. In een 

vertrouwelijke en vertrouwde sfeer werden 

er mooie dingen met elkaar gedeeld. Ieder 

voelde zich vrij om over haar of zijn passie 

te spreken waardoor we elkaar ook weer 

wat beter leerden kennen. Omdat ik de 

gesprekspartners niet gevraagd heb of hun 

bijdrage ook met anderen gedeeld mag 

worden vertel ik hier alleen iets over wat ik 

toen zelf heb ingebracht. Want ook naar mij 

kwam de vraag wat mijn passie is. Wie mij 

een beetje kent weet dat dat met muziek te 

maken heeft en met zingen. En ik bleek niet 

de enige te zijn die zingen als passie heeft. 

Ik vertelde iets over het onderzoek van dr. 

Hanna Rijken. Zij is onderzoeker aan de 

PThU en dirigent van het Vocaal Theologen 

Ensemble, een koor waar ik, samen met een 

handjevol andere theologen uit Amersfoort, 

ook bij zing. Zij onderzocht de vraag wat 

het betekent dat de synode van de PKN 

adviseert aan kerken om niet te zingen. 

De uitkomsten zijn soms schokkend. Er 

zijn mensen voor wie het zingen in de kerk 

zozeer met hun geloofsbeleving te maken 

heeft dat zij God zijn kwijtgeraakt. Ande-

ren ervaren in het zingen dat zij worden 

opgetild uit de dagelijkse sleur en even los 

kunnen komen van de beslommeringen 

van alledag. Nu zij niet mogen zingen raken

mensen depressief. Zingen doet iets met je 

lichaam, je krijgt er positieve energie van 

en als dat wegvalt en als je geen alterna-

tieven voor het zingen hebt, kan dat leiden 

tot depressieve gevoelens of op zijn minst 

tot somberheid. Hanna vertelde ook dat zij 

in de weken voor Pasen via Zoom mensen 

uitnodigde om de koralen uit de Matthäus 

Passion in te studeren. Binnen de kortste 

keren waren er honderd aanmeldingen. Het 

laat zien dat er grote behoefte is aan mo-

gelijkheden om samen of alleen te zingen. 

Daarom ben ik blij dat ik wel ‘gewoon’ mijn 

zanglessen kan volgen. 

Verder spraken we nog over de Paasbrief 

die ik had geschreven voor De Bron en die 

mogelijk in de Emmauskerk verspreid is. 

Daarin schrijf ik over de zin ‘want nu de Heer 

is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven 

aan’. Wat betekent dat nieuwe leven voor 

ons, na de corona-tijd? Hoe geven we daar 

als kerk vorm aan? Door terug te grijpen 

op het oude vertrouwde of door te zoeken 

naar nieuwe inhoud en nieuwe vormen. We 

spraken af om het daar een volgende keer 

over te hebben. Over de uitkomsten van die 

digitale ontmoeting kan ik u nu dus niets 

vertellen. Maar als u suggesties heeft over 

die nieuwe inhoud en nieuwe vormen, houd 

ik me aanbevolen.

Ds. Berend Borger

Vorm of inhoud?
Ds. Rein van der Zwan heeft tweemaal 

mooie stukken geschreven over het Avond-

maal, n.a.v. studiedagen. Daar hij vroeg om 

reacties over dit zo precaire, maar ook zo 

waardevol onderwerp, zal ik proberen ook 

mijn beleving en visie weer te geven.

Om te beginnen hoe dat vroeger in onze

Gereformeerde Kerk eenmaal in de drie 

maanden gevierd werd, nou ja gevierd…het 

was meer boetedoening, eerst de zondag 

ervoor en daarna heel plechtstatig vijfmaal 

aan een tafel met genodigden. Wij als 

kinderen kregen dan een extra pepermuntje 

omdat het toch wel een hele zit voor kinde-

ren was...

Later toen ik op belijdeniscatechesatie in 

Hoogeveen gezeten had en in mijn geboor-

tedorp belijdenis zou doen, werd dit uitge-

steld vanwege een nieuwe dominee, maar 

ik mocht wel tussentijds aan het Avond-

maal, maar…at en dronk ik mij dan niet het 

oordeel? Gelukkig was de nieuwe dominee 

minder streng in de leer en mocht ik zonder 

gewetensbezwaren aan het Avondmaal 

deelnemen.

Toch…jaren heb ik niet meer deelgenomen 

aan dit gebeuren, ik voelde dat zo’n manier 

van avondmaal vieren niet de bedoeling 

kon zijn... ja, ik zocht ook mijn heil op 

andere manieren, totdat ik weer hier naar 

de Emmaüskerk ging en daar een open 

gemeenschap aantrof, waar ik me al snel 

thuis voelde!

Een gemeenschap die met elkaar kerkdien-

sten beleefde én Avondmaal! Ik beleefde 

deze avondmaalsviering niet als knellend of 

een heel persoonlijk gebeuren, nee, het was 

een gemeenschap, een gemeenschap van 

mensen in Jezus Christus, hoe verschillend 

ook!    

De vorm gaf al aan dat het in gemeenschap 

gevierd werd: in een kring van staande men-

sen met daartussen een Avondmaalstafel, 

waar ook mensen konden zitten. We vorm-

den een zeer divers gezelschap: jong en oud. 

Én..wat ik heel fijn vond, was voordat brood 

en wijn aan elkaar gedeeld werden, wij el-

kaar de Vredesgroet brachten: “de Vrede van 

Christus wens ik jou!”  Wat een bevrijding 

om zo te beginnen met de Avondmaalsvie-

ring! En dan de woorden: ”Doe dit tot mijn 

gedachtenis”. Het was echt een gebeurtenis 

voor de hele gemeente, zoals b.v. de diaken 

het gebed deed en de voorganger een stapje 

terug deed, ook weer een teken, dat de 

gemeente er echt toe doet!

Ik weet wel, dat het soms een beetje een 

zoeken was naar de juiste vorm, maar ook 

dat had juist zijn verdieping en zijn waarde..

we zijn een zoekende gemeenschap, waarin 

we juist de inhoud van het Avondmaal meer 

beleven dan in vorige tijden.. Vooral bij deze 

vieringen voel ik: “Waar twee of drie in Mijn 

Naam zijn, daar ben Ik”. 

Nynke Hellema

Emmaüskerk
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
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Palmpasen met de 
kindernevendienst

Wat fijn was het om elkaar deze 

zondag te ontmoeten. In deze 

coronatijd is het toch continu zoeken 

wat we voor de kinderen kunnen 

betekenen. 

We waren na de online-bijeenkomsten 

ook wel toe aan iets anders. 

En dat is gelukt! Samen met de 

kinderen zijn we vanuit de kerk via een 

speurtocht naar de Vlindertuin in het 

Soesterkwartier gelopen. 

Gelukkig was het best goed weer. In 

de tuin hebben we geluisterd naar het 

intochtverhaal van Jezus in Jeruzalem. 

Daarna zijn we samen met de ouders 

de paasstokken gaan versieren. Met als 

hoogtepunt de zingende optocht door 

de Vlindertuin.

Leiding kindernevendienst Emmaüskerk
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Fonteinkerk
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

Protestantse wijkgemeente

Bij de diensten

Zo 11 april: Beloken Pasen, een zondag be-

doeld om het Paasfeest af te sluiten. Ds. Be-

rend Borger van De Bron is onze voorganger.

Zo 18 april: de naam van de zondag: “Miseri-

cordias”, naar de woorden uit Psalm 33: “De 

aarde is vol van de barmhar¬tig¬heid van de 

Heer.” We lezen Johannes 21 : 15-24. De leer-

lingen van Jezus hebben hun oude beroep 

weer opgepakt en zijn gaan vissen. Opeens 

zien zij een man op de oever staan, die hen 

toeroept dat zij hun netten eens moeten 

uitwerpen aan de andere kant. Daarna volgt 

een intens gesprek met Petrus.

Zo 25 april: onze voorganger is de classispre-

dikant ds. Trinette Verhoeven. Deze vierde 

zondag in de Paastijd heet: “Jubilate”, naar 

de woorden uit Psalm 66: “Juich voor God, gij 

ganse aarde.” 

Zo 2 mei: ds. Rein van der Zwan van De Bron 

is onze voorganger. Het is zondag “Cantate”, 

naar het begin van Psalm 98: “Zingt voor de 

Heer een nieuw lied.”

Uit de kerkenraad
De veertigdagentijd en Pasen gingen net 

als in 2020 hand in hand met een lockdown. 

Toen onwennig, want corona was nieuw, 

nu bekend met beperkingen en zelfs een 

avondklok. Toch gebeurt er het nodige in 

de Fonteinkerk: KIEM en ToZ zijn in fysieke 

vorm weer opgestart, FONS is weer met vier 

mensen gaan zingen, de diaconie bereidde 

en bezorgde een stamppotmaaltijd bij 37 

gemeenteleden (waarbij en passant groeten 

aan elkaar werden doorgegeven), de bloe-

mengroep verzorgt een liturgische schikking 

tijdens de zondagen van de veertigdagentijd 

en het pastoraat is een paasgroet aan het 

voorbereiden. Zie de foto’s voor een Impres-

sie. 

De kerkenraad kwam half maart samen, 

online en in kleine samenstelling. De eerste 

vraag die voor lag was een ingewikkelde: 

stellen we de vieringen weer open voor 

maximaal 30 bezoekers? Na een goede dis-

cussie is besloten deze stap te zetten, op weg 

naar weer samenkomen. Inmiddels zijn we 

enkele vieringen verder en zijn we dankbaar 

elkaar weer te ontmoeten. 

In de kerkenraad kwam een breed scala aan 

onderwerpen aan de orde: het jaarverslag 

van onze wijkpredikant, het jaarverslag 

en de plannen van de Stadsdominee en 

ons jeugd- en jongerenwerk. Hierbij werd 

ingezoomd op alle aspecten, van crèche tot 

jongeren, en van kinderviering tot basisca-

techese. 

In april brengt onze classispredikant, Ds. 

Trinette Verhoeven, een bezoek aan onze 

kerkenraad. Centraal thema tijdens die 

plenaire vergadering zal de op te stellen 

vitaliteitsscan zijn.

Rik Vroege, scriba 

Expositie in Huis van Zuid
Tot en met mei is in het Huis van Zuid de ex-

positie van Dick Westerveld te bewonderen: 

maandagavond t/m vrijdagavond van 19.00 

uur tot 20.30 uur, zondagmiddag van 14.00 

uur tot 16 uur en op afspraak

tel: 033-4945920

Op 4 april vieren we natuurlijk Pasen met de kinderen! 

Op 18 april beginnen we met het thema Eerlijk omgaan met de aarde.

In de maand mei gaan we daarmee verder.

De ouders van de kinderen van KIEM zijn welkom in de kerk. Wel graag 

even opgeven bij de scriba dat je komt!

Een hart onder de riem van voorganger, zanger en organist die wekenlang tegen een lege kerkzaal aankeken.

Liturgische  bloemschikking Marit en Veerle brengen het thema 

BOOSHEID in de praktijk
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ToZ in afstandsmodus tijdens een filmavond
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Tieners maken radio/tv tegen 
eenzaamheid
Op Goede Vrijdag 2 april kwamen 

jongeren uit Amersfoort en Leusden in 

actie tegen eenzaamheid. Onder het 

motto Standby & Standup stonden ze 

op voor mensen en boden ze hulp aan. 

Daarbij werd het paasevangelie als 

inspiratiebron gebruikt. Overdag werden 

tientallen mensen bezocht die eenzaam 

zijn; van een ‘vergeten oudere’ tot een 

‘geïsoleerde jongere’. 

Hier werd live verslag van gedaan 

op radio/televisieprogramma (EVA). 

Ook lokale artiesten traden live op en 

met gasten werd gesproken over het 

‘eenzame corona-jaar’. Burgemeester 

Lucas Bolsius opende het programma 

dat tot middernacht (Stille Zaterdag) 

duurde en afgesloten werd door de 

burgemeester Gerolf Bouwmeester van 

Leusden.

Zelf meedoen
De jongeren stelden Amersfoorters en 

Leusdenaren de vraag: “Tegen wie wil jij 

zeggen: ik ben er voor jou!” De mensen 

deelden verhalen over eenzaamheid, 

vroegen liedjes aan en hopen dat 

anderen nu ook aandacht geven aan 

mensen die zich alleen voelen. Want 

eenzaamheid is voor te veel mensen 

een groot probleem geworden en het 

zou mooi zijn als in de aanloop naar Pasen 

mensen zich verbonden voelen met elkaar, 

dat je elkaar bij de hand kunt nemen,

op weg naar het licht aan het eind van 

tunnel. #ikbenervoorjou.

Live optredens
Diverse artiesten werkten belangeloos 

mee: dichter/zanger Twan Vet, zangeres 

Annemarie Houkes en organist 

Henk Veldman. De uitzending wordt 

georganiseerd door jongeren uit de 

Fonteinkerk (Amersfoort) en Dorpskerk/

Marcuskerk (Leusden). De uitzending is 

terug te zien via de facebookpagina van de 

actie www.facebook.com/standby.standup/

En waarom deden de jongeren mee? 
Een greep uit hun antwoorden:
Maura: Ik deed mee omdat ik het erg zielig 

vind voor de mensen die alleen zijn en ik 

probeer op deze manier mijn steentje bij te 

dragen.

Bente: Ik deed mee omdat ik het belangrijk 

vind om anderen te laten weten dat ze er 

niet alleen voor staan.

Bas: Ik deed mee omdat veel mensen in 

deze tijd eenzaam zijn en ik hoop dat we die 

mensen wat steun kunnen geven

Pepijn: Ik deed mee om mensen een leuk 

en gezellig uur te geven. En omdat zeker in 

deze tijd er veel mensen alleen zijn en 

met een leuke radio kan dat verholpen 

worden. Ook is het superleuk en gezellig. 

En je steekt er wat van op

Suzanne: Ik deed mee omdat ik het 

belangrijk vind dat we iets voor elkaar 

blijven doen, zeker in deze tijd. En ik 

vond de vorige jaren zo gezellig dat ik het 

nog wel een keer mee wou maken

Berit: Ik deed mee omdat ik graag 

de mensen iets wil geven waar ze 

enthousiast en blij van worden, en te 

vermaken met gesprekken, muziek en 

meer

Mare: ik deed mee omdat ik het leuk 

vind om iets te doen met Pasen, om zo 

wat meer contact te hebben met andere 

jongeren en om iets voor anderen te 

kunnen betekenen!
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Nieuwe Kerk
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

Protestantse wijkgemeente

Diensten: terugblik en 
vooruitblik
Hopelijk kijken we terug op waardevolle 

online momenten. Ik denk aan de vespers in 

de stille week. Mooi, hoe daar door de ver-

schillende inbreng en de gekozen muziek de 

eenheid en verscheidenheid van de Nieuwe 

kerk zichtbaar werd. En daarna de viering 

van het Avondmaal. Heel vreemd omdat iets 

wezenlijks ontbrak: elkaar in de ogen kijken, 

elkaar de vrede van Christus toewensen en 

het gebroken brood als leden van Christus’ 

lichaam delen. Maar ook bijzonder om te 

beseffen dat de Heilige Geest niet aan een 

gebouw of het fysieke aanwezig zijn van de 

gemeente gebonden is. De Geest woont in 

onze huizen en in onze harten en verbindt 

ons aan God en aan elkaar. En last but nog 

least hebben wij weer Pasen gevierd. Pasen 

wordt wel het dapperste christelijke feest 

genoemd. Tegen alles in vierden wij de over-

winning van het leven op de dood. Christus 

is opgestaan, Hij is onze Hoop! 

De zondagen 18 en 25 april en 3 mei lezen 

wij naar alle waarschijnlijkheid door in het 

Johannes evangelie. Op de 3e zondag na 

Pasen (25 April), ook wel de zondag van de 

Goede Herder genoemd,  hopen wij het te 

hebben over de Goede Herder. Wij lezen dan 

Johannes 10 vanaf vers 11.  

“Je krijgt gemakkelijker honderd 
christenen voor een barbecue, dan vijf om 
te vasten”.  

Iemand zei dat tegen mij en dat maakte mij 

nieuwsgierig naar de praktijk van het vasten 

onder ons. Daarom plaatste ik in de kerk-

brief een oproep om uw en jouw ervaringen 

met vasten met mij te delen. Heel leuk om 

daar een aantal reacties op te krijgen.  

De reden van mijn vraag ligt in het feit dat 

vasten, zeker in de veertigdagentijd, onder 

protestanten aan een gestage opmars bezig 

is. Eeuwenlang was dat geen gewoonte 

onder protestanten. Iemand zei me: “Vasten 

is iets voor het Roomse leven met hun 

werkheiligheid en niets voor ons hervorm-

den. Wij leven van genade.” Toch was dat 

in de vroegste dagen van de Reformatie 

een ander verhaal. In die tijd werden met 

enige regelmaat vastendagen uitgeroepen. 

Bijvoorbeeld als een moment van veroot-

moediging, om voorbede te doen voor een 

noodsituatie (bij epidemieën, hongersnood 

en vervolging bijvoorbeeld) of om schuld 

te belijden. Vanaf de 17e eeuw werd er nog 

maar incidenteel opgeroepen om te vasten. 

Het beeld werd steeds meer: protestanten 

doen niet aan vasten. 

De intentie van mijn vraag was ook om 

(uiteraard anoniem) iets terug te kunnen 

geven aan de gemeente. Om bij hen die daar 

nog niet eerder over hebben nagedacht,  of 

er niet aan toe gekomen zijn, de gedachte-

vorming te stimuleren. Uit de reacties die 

ik ontving bleek dat mensen aangeven er 

graag iets mee te willen, maar niet zo goed 

weten hoe en wat. Daarom deel ik hier een 

deel van de ideeën van gemeenteleden 

over vormen, motieven en opbrengsten van 

vasten.  

Er zijn mensen die kiezen voor een beperkt 

vasten, ze drinken bijvoorbeeld in deze tijd 

geen alcohol of nemen geen tussendoor-

tjes. Anderen slaan een dag per week het 

ontbijt en de lunch over. Sommigen kiezen 

heel bewust voor consuminderen door 

gedurende de veertigdagentijd geen niet-

essentiële aankopen te doen. Onthouding 

van sociale media is ook een optie die werd 

genoemd. De concrete uitvoering van het 

vasten varieert nogal: sommigen kiezen voor 

1 of 2 dagen per week of doen mee aan een 

vastenretraite en een enkeling heeft zelfs 

ervaring met een 40-daagse vastentijd. De 

periodes die in de kerk paars gekleurd zijn 

(voor de tijd van Advent en de Veertigda-

gentijd) of de periode tussen Hemelvaart 

en Pinksteren worden veel genoemd als 

passende vastentijden. Een andere optie 

die geregeld genoemd wordt is vasten in de 

stille week of op Goede Vrijdag.  

Ik vond het bijzonder om te merken hoezeer 

de Bijbelse motieven om te vasten nog 

steeds reden zij om dat te doen:

• vooral meer tijd te willen hebben voor 

gebed, aanbidding, stilte en Bijbelstudie; 

• intensief zoeken van het aangezicht van 

God. 

• Minder praten met en over mensen en 

meer tijd doorbrengen met onze Vader in 

de hemel. 

• Ook vasten mensen bij het nemen van een 

grote beslissing of als men uitziet naar 

een geestelijke doorbraak. 

• Naast deze specifieke godsdienstige 

motieven speelt de oefening in zelfbe-

heersing een rol. Door je van eten te 

onthouden strijd je tegen je primaire be-

hoefte. Bovendien is het een manier van 

versoberen. Levend in een welvaartsmaat-

schappij en in een genotscultuur, waarin 

al onze behoeften direct moeten worden 

bevredigd, past het in een pleidooi van 

versobering. 

• Het je onthouden van eten is ook een 

manier om je solidair te verklaren met 

hen die elke dag noodgedwongen ‘vasten’ 

vanwege een tekort aan voedsel. 

• Iemand schreef: ’Ik vast alleen als ik merk 

dat God het van mij vraagt’.

Tenslotte nog een aantal reacties, die je als 

vrucht van het vasten kan beschouwen. 

• “Door te vasten kom ik erachter dat ik heel 

vaak gedachteloos eet”.

• “Vasten maakt mij bewust hoe vaak en 

hoe veel ik met eten bezig ben”.

• “Ik ben gestopt met vasten, want ik denk 

helemaal niet aan God, maar vooral aan 

eten.”

• “Ik mis de gezamenlijke eetmomenten.” 

• “Het afzien van eten maakt mij innerlijk 

sterker.” 

• “Het draagt ertoe bij dat ik op andere 

dagen van de week bewuster met eten 

omga.” 

• “Vasten maakt mij dankbaarder voor de 

zegeningen van elke dag.”

• “Na een 24-uurs vasten geniet ik meer van 

een boterham dan ever.” 

• “Vasten helpt mij meer betrokken te zijn 

bij mensen die elke dag leven met tekort 

aan dagelijkse behoeften.”

• “Vasten brengt mij dichterbij God, ik kan 

me beter concentreren in mijn gebeds-

tijd.“

• “In die periode merk ik dat God meer 

dichtbij is.“ 

• “Vasten is  super zwaar maar ook super 

mooi.” 

• “Het is ook een tijd waarin ik meer strijd 

ervaar tussen de duisternis en het licht.“ 

Ik rond af met twee vragen die ik terloops 

kreeg. De eerste vraag was of kerkenraad 

voor een moeilijke beslissing wel eens heeft 

gevast. En zo niet, of dat geen goed idee 

zou zijn? Goed om het daar dan eens met 

elkaar over te hebben. Een tweede vraag 

hangt samen met de pandemie die ons 

maatschappelijke, sociale en kerkelijke 

leven zo sterk beïnvloedt. Iemand vroeg mij: 

hoe komt het dat we wel veel horen over 

de praktische kanten, vaak in beperkende 

zin vanwege Corona, en van de (landelijke) 

kerk niets horen over bidden en vasten? Hoe 

zou het zijn als de PKN in lijn met wat in de 

16e eeuw gebeurde een nationale dag van 
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Interview Alpha Online - 
Daniëlla en Pauline

Hoe ben je bij Alpha terecht gekomen?

Daniëlla: ‘Afgelopen jaar dacht ik ineens: ik zou wel weer wat met 

geloof willen gaan doen. Ik wist alleen niet goed hoe dat aan te 

pakken. Naar de kerk gaan? Zelf Bijbel lezen?

Ik hoorde dat er weer een Alpha startte en ik werd er direct 

helemaal blij van. Alpha is lekker toegankelijk en laagdrempelig. 

Iedereen staat er open om jouw mening te horen, niemand 

veroordeelt je, of kijkt raar naar je.’ 

Pauline: ‘Er was een enthousiaste aankondiging over Alpha door 

Inge. Ik dacht: het geloof mag wel weer dichterbij komen voor 

me. Zelf heb ik een taak in de kerkenraad als kerkrentmeester. 

Daardoor ben ik vooral bezig met regeldingen en kom ik minder 

aan mezelf en mijn eigen geloofsvoeding toe. 

Ik was ook wel nieuwsgierig geworden, want ik hoorde vaak 

mensen die enthousiast waren over Alpha. 

Wat heeft deze Online Alpha je gebracht?

Pauline: ‘Ik ben nieuwsgieriger geworden. Bij Alpha ga je ook met 

de ongemakkelijke stukjes van het geloof aan de slag. Het hielp 

me daarbij dat de groep steeds vertrouwder werd. Er was veiligheid 

om iets niet te weten, maar ook genoeg positieve uitdaging om een 

stapje verder te zetten.’

Daniëlla: ‘Ik dacht aan het begin: hoe zou dat zijn, online? Het is 

me 100% meegevallen. Ook online kun je een band opbouwen en 

je openstellen. Ik ben opnieuw enthousiast geworden over mijn 

geloof en heb nu sterker het idee dat God bij me is. Daarom ga ik 

ook meehelpen bij de volgende Alpha.’

Waarom zou je het iemand gunnen om een Alpha mee te maken?

Daniëlla: ‘Het is altijd goed om een Alpha te volgen. Of je voor 

het eerst of opnieuw met geloven bezig wilt zijn. Alpha biedt een 

mooie tussenvorm als de kerk nog een te-ver-van-je-bed-show is.‘

Pauline: ‘Geloofsgroei komt vanuit gesprek met anderen. 

Iedereen kan daarin iets voor de ander betekenen. Als je allemaal 

nieuwsgierig bent en vragen stelt, dan leert iedereen daarvan. 

Alpha biedt je zo’n plek.’

Benieuwd geworden naar Alpha? Op maandagavond 12 april en 

woensdagavond 14 april starten er Online Alpha’s. Meld je aan via alpha@

nieuwekerkamersfoort.nl 

vasten zou initiëren? Dat is weer eens iets 

anders dan barbecueën.    

ds. Gerard Kansen 

In memoriam 
Toos den Hartog-Sargent
Op 16 februari 2021 moesten we afscheid 

nemen van Antonia (Toos) den Hartog – Sar-

gent. Ze overleed op 9 februari in het Mean-

der Ziekenhuis, 64 jaar oud, na een ziekbed 

van drie weken. In de kerkbrief heeft een 

uitgebreide levensomschrijving gestaan. We 

wensen René, Michael en Zalina, Ronald en 

Marriët en Brent, en natuurlijk Mila en Dani 

en de net geboren Charlie toe dat de Here 

hen zal bemoedigen en troosten. Samen 

met Ralph en Lucy en hun kinderen mogen 

zij en wij onderweg blijven naar Gods huis 

met de vele ruimte. Ds. Wim van der Hoeven

In memoriam 
Anna Maria Liebeton-Bootsman
Op 16 februari is Anna Maria Liebeton-

Bootsman overleden in de leeftijd van 78 

jaar. Sinds ruim twee jaar woonde mevrouw 

Liebeton in het Sint Elisabeth Gasthuis. In de 

kerkbrief heeft een uitgebreide levensom-

schrijving gestaan. Dat haar nagedachtenis 

Peter en Adinda Liebeton, hun kinderen Sie-

men, Joost, Rutger en Karlijn en de verdere 

familie tot zegen zal zijn. ds. Gerard Kansen  

Giften
De diaconie ontving via Jack van den Burg 

de volgende giften: € 50,- voor werk onder 

Vluchtelingen, € 15,- voor Hulphond Anneke, 

€ 10 voor het st. Elisabeth Verpleeghuis, € 50 

voor het Hospice voor  daklozen in Centraal 

Azië. Hartelijk dank!

Palmpasen
Ook dit jaar zijn er weer Palmpasenstokken 

versierd door de kinderen van de Nieuwe 

Kerk. Er zijn daarnaast extra haantjes met 

een kaart rondgebracht als groet van de 

gemeente. Dank aan de leiding kinderne-

vendienst en dank aan de kinderen! 
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St. Joriskerk
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@fi lalethes.nl

internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Hervormde wijkgemeente

Rondom de diensten
Terwijl ik deze Drieluikberichten schrijf, 

dreunt de zoveelste persconferentie nog na: 

geen versoepelingen. Doorbijten dus. Ook 

als kerk. En we hoopten dat we met Pasen 

… Nee dus. Moedeloos makend? Soms wel 

ja. Wat zullen we zeggen? Niet te veel grote 

woorden alstublieft. De situatie is gewoon 

pijnlijk, verdrietig. En dat al een jaar lang. 

“Mijn ziel is stil tot God.” Toch vierden we 

onlangs het Avondmaal. In de soberheid 

en eenvoud lag veel kracht. Toch is er elke 

zondag weer een Woord van de overzij. Een 

Godswoord dat ons verrast, optilt, richting 

geeft. Heel veel meer is er niet. Het is onder-

tussen heel wat!

De zondag na Pasen begroeten we gastvoor-

gangers. In de morgendienst van zondag 18 
april pakken we Gesprek 4 van Blok 6 Focus 

op. Het thema is: ‘Tegen de stroom in’. Het 

Bijbelgedeelte hierbij is 1 Petrus 4:12-16. In 

deze dienst wordt Niek Schreuder bevestigd 

tot ouderling voor het missionaire werk. 

De zondag daarna, 25 april, ga ik voor in de 

avonddienst. Het zou kunnen dat we de le-

zing van tekst uit de Heidelbergse Catechis-

mus hervatten: zondag 32 en 33 als opstap 

naar de lezing van de teksten over de Tien 

Geboden. Dan komt het woord ‘bekering’ 

langs, een van de grote Bijbelwoorden. Het 

is zinvol om zo een kernwoord weer eens te 

beluisteren. 

Zondag 2 mei neem ik de ochtenddienst 

voor mijn rekening. Het is de tijd na Pasen. 

Wat lezen we in die tijd? Daarop bezin ik me 

nog. Wat dient zich aan in deze tijd? 

Ik wens u en jullie allen goede diensten, 

thuis en in de kerk. 

Kerkenraad
We zijn blij en dankbaar dat Niek Schreuder 

zijn verkiezing tot ouderling voor het mis-

sionaire werk heeft aanvaard. Hij is actief 

betrokken bij het Focus-traject en trekt het 

Focusteam. Je zou dus kunnen zeggen, dat 

hij al helemaal in het missionaire werk zit. 

Zondag 18 april vindt zijn bevestiging plaats. 

We wensen hem veel inspiratie en creativi-

teit van de Geest in het ambtelijke werk dat 

wacht. Wat zijn eerste aandacht zal hebben 

is hoe het vervolg van Focus eruit gaat zien, 

nu we binnenkort het Focus-programma van 

deze twee jaar afronden. 

Daarover wordt binnen het Focusteam en de 

kerkenraad nagedacht. Een gemeente brede 

evaluatie is onderdeel van de bezinning op 

het vervolg. 

Geboren
We ontvingen de voorbije tijd twee ge-

boorteberichten. Het eerste was van Jan en 

Nelline Boonzaaijer. Op maandag 8 maart 

ontvingen zij uit Gods hand een gezonde 

zoon. Ze gaven hem de namen Reinier 
Hendrik. Rik is zijn roepnaam. Het tweede 

geboortebericht kregen we van Martijn en 

Marij Middag. Vrijdag 12 maart is hun twee-

de zoon geboren: Manuel Jonathan. Manuel 

is het broertje van David. Ook door middel 

van deze Drieluikberichten feliciteren we Jan 

en Nelline, en Martijn en Marij hartelijk met 

de geboorte van hun zoon. We wensen ze 

ook wijsheid en geloof bij de opvoeding van 

hun kinderen. Om samen te leven voor Hem 

die ons leven is. 

Overleden
In de leeftijd van 86 jaar is 2 maart jl. overle-

den mevrouw Bastiana Maria de Kruijf-van 
den Brink. Ontslapen in haar Heere en 

Heiland, zo verwoordt de rouwkaart het 

treffend. Onverwachts kwam haar overlijden 

niet. Zienderogen namen haar krachten af. 

Dat raakte haar ook zelf. Steeds afhanke-

lijker te moeten zijn. Niet meer te kunnen 

wat je nog graag zou willen. Maar wat ook 

minder werd, haar stille, sterke Godsver-

trouwen niet. Ze was geen vrouw van veel 

en grote woorden. Haar God was groot. 

Daarom zongen we die zondagochtend dat 

we haar sterven berichtten psalm 108:1. Over 

de Hemelmajesteit die genadig omziet naar 

iemand zoals zij. Wat dan zeggen? Zingen! 

Haar man, kinderen en kleinkinderen ver-

liezen in haar een innig geliefde vrouw, een 

warme en bescheiden moeder en oma. We 

wensen ze Gods nabijheid, troost en kracht 

om dit gevoelige verlies te dragen, in het 

bijzonder broeder Henk, haar man; bijna 60 

jaar waren ze samen. 

Maandag 8 maart vond haar begrafenis 

op Rusthof plaats. Voorafgaande hieraan 

kwamen we samen in de St. Joriskerk en 

luisterden we naar Jezus’ woorden uit Mat-

theüs 7, over het huis op de rots en Christus, 

dé rots. 

Beroep
De wijkgemeente Oude Kerk van de Her-

vormde wijkgemeente Veenendaal heeft 

een beroep op mij uitgebracht. Uiterlijk 27 

april moet ik een besluit hierover nemen. 

Het is een gemeente die een moeilijke tijd 

achter de rug heeft. Ze ziet uit naar een 

predikant die de opbouw van de gemeente 

oppakt. Ondertussen weet ik me thuis in de 

Joris en het Amersfoortse. De kerk in de stad 

verlaten? Loslaten wat hier nog te doen is, de 

gemeente waarmee je je verbonden weet? In 

de weg van ontmoeting, gesprek en gebed 

hoop ik helder te krijgen wat een goede 

beslissing is. 

Ten slotte
Een hartelijke groet voor u en jullie allen, in 

verbondenheid,

W.J. Dekker
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Bart van den Brink - ouderling
In de loop van de maanden zag 

ik het veranderen. Eerst ging de 

meeste aandacht naar de ouderen, 

later ook naar de alleenstaande 

jongeren die ineens helemaal thuis 

zaten, in lockdown. Daarna eigenlijk 

iedereen... Die eerste maanden kon 

ik bij iedereen zo even aanbellen of 

opbellen, ook bij mensen met wie ik 

eerder minder contact kreeg. 

En dan zomaar doorvragen: ‘Hoe 

gaat het met u in deze tijd?’, ‘Over 

wie maakt u zich zorgen?’ Iedereen 

had of heeft wel een familielid, 

vriend, vriendin of collega in deze 

tijd die te kampen heeft met de 

ziekte, de gevolgen, de maatregelen. 

Ieder mens vindt het fijn om zijn 

zorgen even te uiten, gevoelens te 

delen.

Dan ligt de vraag voor de hand: ‘Deze 

tijd vraagt veel van iedereen; wat zijn 

uw bronnen van troost?’

In het laatste half jaar komt er 

meer gewenning – meer rust, 

ogenschijnlijk. Toch sluimert 

daaronder het verlangen naar meer 

met familie, kerk, werk, vrienden. 

Verlangen naar levensruimte. 

Soms uitgesproken, soms stiller. 

Sommigen, vooral ouderen, vertellen 

hoe fijn het is dat ze nu diensten 

met beeld in alle rust thuis kunnen 

meemaken. Anderen ervaren 

verdieping in deze tijd met minder 

avonden weg, minder van dit, minder 

van dat. 

Ik probeer het contact te houden, zij 

het op een lager pitje. Ik hoop en bid 

vooral op de dag dat het goede wat 

in deze lockdown gezaaid is in het 

klein, vruchten zal dragen. Zoals in 

Psalm 42: ‘Wanneer zullen we met 

zijn allen weer binnengaan om voor 

Gods aangezicht te verschijnen?’

Huig-Jan Bunk, ouderling-
kerkrentmeester
Kerkrentmeester zijn in coronatijd 
betekent…
Lastige keuzes maken:

Als kerkrentmeesters zijn wij vooral in 

het begin van de coronatijd erg druk 

bezig geweest om invulling te geven 

aan het coronaprotocol. Hierin leg je als 

wijkgemeente op basis van landelijke 

richtlijnen vast hoe je een kerkdienst 

‘coronaproof’ kunt organiseren. En dan 

ineens komen er vragen op je af als 

‘Hoeveel mensen kunnen er toegelaten 

worden tot de eredienst?’ en ‘Kan er 

gezongen worden?’. Vragen waar je 

normaal gesproken niet over na hoeft 

te denken. Deze vragen hebben direct 

gevolgen voor onze zondagse diensten. 

Het beantwoorden van deze vragen 

betekent daarom het maken van lastige 

keuzes..

Flexibel zijn:

Deze tijd van corona vraagt ook om 

flexibiliteit. De inkt van protocol versie 

1.0 is nog niet opgedroogd en er is 

alweer een persconferentie geweest. Dit 

betekent dat protocol 2.0 opgesteld kan 

gaan worden. Ook moet er een aantal 

dingen in sneltreinvaart opgepakt 

worden. Denk bijvoorbeeld aan de 

invoering van kerk-tv. 

Inzet van vrijwilligers: 

De coronatijd maakt nog eens 

extra goed duidelijk hoe belangrijk 

vrijwilligers binnen een wijkgemeente 

zijn. Wij als kerkrentmeesters/

kerkenraad kunnen heel veel dingen 

bedenken maar in veel gevallen 

zijn daar vrijwilligers voor nodig. In 

deze coronatijd doen wij ook vaak 

een beroep op de flexibiliteit van 

al deze vrijwilligers. Wij mogen als 

wijkgemeente Sint Joriskerk ontzettend 

dankbaar zijn dat iedereen op zijn of 

haar manier een steentje wil bijdragen, 

want de inzet van vrijwilligers is hard 

nodig!

Jelle Rients Jacobs, diaken
Wat een wonder!
Diaken zijn in coronatijd, hoe is dat 

nu eigenlijk? Wel, het is in ieder 

geval anders dan ik had verwacht. 

Vanaf maart 2020 staan we als 

diaconie al in de startblokken om 

alle verwachte hulpvragen op te 

pakken. Oud-diakenen meldden 

zich spontaan aan om bij te 

springen. Maar, er komen bijna geen 

hulpvragen binnen. Hoe dat kan? We 

spreken er met elkaar over: zijn wij 

wel zichtbaar genoeg? Dat gesprek 

levert dan wel weer waardevolle 

inzichten op! 

Maar, stilzitten en afwachten past 

mij als diaken niet zo. Dus als we 

van de Voedselbank horen dat ze 

behoefte hebben aan non-food 

artikelen, terwijl juist die artikelen 

bij veel winkels in ‘1 + 1 gratis’-

aanbiedingen zijn, dan zetten we per 

direct een actie op: de Jorisgemeente 

gaat ‘voordeel-delen’. Inleveren 

kon bij elke diaken thuis en na drie 

weken konden we bijna 300 artikelen 

aan de Voedselbank doneren!

En in het najaar van 2020 had 

supermarkt PLUS een spaaractie 

voor een boodschappenpakket. 

Dat hebben we opgepakt: de 

Jorisgemeente ging samen 

sparen. De zegels kwamen overal 

vandaan, tot aan marktplaats.nl 

toe! Inmiddels hebben we namens 

de kerk 18 pakketten van € 50 per 

stuk mogen uitdelen op adressen in 

Amersfoort. Je bent als diaken op dat 

moment namens de Jorisgemeente 

een klein lichtpuntje, waarin je iets 

van Jezus’ liefde mag doorgeven aan 

de naaste. 

Dan bedenk ik: ‘Wat een wonder dat 

ik meewerken mag en ik U van dienst 

kan zijn’; ook in coronatijd!

Kerkenraadswerk in coronatijd 



De Brug
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: autodienst@brugkerk.eu 

Voor overige adressen kunt u terecht op de website 

van de Brug: www.brugkerk.eu 

Protestantse wijkgemeente

Kerkdiensten in april
Bij alle beperkingen is het fijn dat we op 

zondag weer met dertig mensen bij elkaar 

kunnen komen. Dat voedt natuurlijk het 

verlangen naar meer, we moeten nog geduld 

hebben. Verlangen is er ook om te zingen, 

ook daarin is geduld een schone zaak, die 

in toenemende mate op de proef wordt 

gesteld. We prijzen ons wel gelukkig met ge-

weldige musici en zangers, die bij alles wat 

we missen de diensten toch een feestelijke 

trek geven. Dat geluk prijzen geldt ook voor 

de heren technici, die elke week ons in de 

huizen op een bijzondere wijze verbinden 

met wat er in de kerk gebeurt. En zo gaan we 

verder, met Pasen in de rug, op weg naar het 

Pinksterfeest. Na de 40-dagentijd volgt de 

50-dagentijd, tijd van Pasen, die uitmondt in 

het Pinksteren. 

We mogen een aantal bijzondere diensten 

tegemoet zien. Op 11 april zullen Marry van 

Bruggen en Leantine Dekker worden beves-

tigd als pastorale ouderlingen. Daarmee is 

een opvolging gevonden voor de vacature 

van Jopie Doorduijn (die zij tot 11 april zelf 

is blijven vervullen: we zijn haar daar dank-

baar voor). Dat is goed nieuws en we zijn blij 

dat Marry en Leantine zich beschikbaar stel-

len. Zij zullen onderling het werk verdelen. 

Meldingen die op het pastoraat betrekking 

hebben kunnen gewoon naar pastoraat@

brugkerk.eu worden gestuurd. Marry zal 

wat meer de coördinatie op zich nemen en 

Leantine wat meer de doordenking en orga-

nisatie van het pastoraat binnen het geheel 

van ons kerkzijn. Wij wensen hen ook hierbij 

van harte de zegen van God toe. 

Op 25 april is er een heugelijke dienst, 

waarin drie jonge vrouwen belijdenis van 

het geloof zullen afleggen. Het zijn Marije 

Zijlstra, Maria Dekker en Eva Rietveld. 

Meer dan een jaar heb ik samen met hen 

opgetrokken en hebben we gesproken over 

het christelijk geloof en de betekenis ervan 

voor het dagelijks leven. Elke keer is dat 

weer kostbaar geweest. Belijdenis doen van 

het geloof is al lang de vanzelfsprekendheid 

voorbij en heeft iets van tegen de stroom in 

bewegen. Wat fijn dat de Geest van God Ma-

rije, Maria en Eva de moed en de inspiratie 

heeft gegeven dat te willen doen. Bij deze 

maar meteen de uitnodiging aan ouderen 

en jongeren om ook deze stap te nemen en 

mee te gaan doen met een nieuwe groep. 

Nu vast de aankondiging dat op 9 mei een 

doopdienst gehouden zal worden. Ook dat 

is om naar uit te zien. In de diensten waarin 

ik zelf voorganger ben zal ik nog even door-

gaan met gedeelten uit het Mattheüsevan-

gelie. Op 18 april begroeten we een bekend 

gastvoorganger, ds. Terlouw uit Dronten en 

op 2 mei onze ‘eigen’ Leantine Dekker. 

Kapel en weeksluiting
Ook in de komende tijd staat de ‘kapel’ in 

de kerk open, elke werkdag van 12.00-13.00 

en 19.00-20.00 uur. Iedereen is welkom die 

even de stilte zoekt, een kaarsje aan wil ste-

ken of wil bidden. Er is een vrije inloop, dus 

voel je vrij. Verder is er elke vrijdag om 19.10 

een kort gebedsmoment waarin we de week 

met elkaar afsluiten: na een korte vesper 

met daarna de mogelijkheid voor individu-

eel of gezamenlijk gebed. Uiteraard alles 

corona-proof. Kom ook gerust een keer.  

Arjan Plaisier

Huwelijksjubileum
Op 28 april 2021 hopen de heer T.P. Kraak en 
mevrouw E.J.P. Kraak-Heij, Roelofsstraat 1, 

3817 DX Amersfoort  50 jaar getrouwd te 

zijn. Op 2 mei 2021 hopen de heer J. Stevens 
en mevrouw B.A. Stevens-Bosker 40 jaar 

getrouwd te zijn; zij gaan verhuizen en 

wonen tijdelijk op een vakantiepark en 

hun postadres is Hoefsmidserf 17, 3816 DP 

Amersfoort. We wensen beide bruidsparen 

een vreugdevolle dag en Gods zegen en 

nabijheid op hun verdere levenspad.

Giften
In de afgelopen maanden is door het 

Ouderenpastoraat € 50,- ontvangen van 

mevr. M. Ook is een envelop met een gift van 

€ 200,- van C.B. ontvangen voor de wijkkas. 

Heel hartelijk dank voor deze giften.
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Woonzorgcentrum

Nijenstede
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

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrroooooottee 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
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Jongerendienst met supertwien en supertrek 11 april

We hebben twee jongerengroepen. Supert-

wien zijn de 12plussers, en Supertrek (omdat 

ze vaak samen eten) zijn de jongvolwas-

senen. Ze nodigen ons uit in hun kerkdienst 

met als thema ‘Klimaat’.

Zoals iedereen zal begrijpen, is dat een heel 

proces dat op het moment van schrijven 

nog gaande is. Het is namelijk niet zo 

eenvoudig om met een groep een dienst 

voor te bereiden, als je niet echt bij elkaar 

kan komen, maar alles via Zoom te moeten 

doen. Des te moediger van deze groep en 

van de jongerenwerker Annette Koops om 

deze uitnodiging aan te gaan!

Hieronder vast enkele onderdelen. 

•  Welkom

•  Thema uitleg

•  We steken de kaars aan

•  Lied 

•  Bijbeltekst: Jozef en de zeven vette jaren – 

zeven magere jaren

•  Filmpje met Arjen Lubach 

•  Quiz over het klimaat: Iedereen bedenkt 

een vraag over het klimaat

•  Lied

•  Gebed - onze vader

De Zoomviering wordt met de deelnemers 

en gemeenteleden opgenomen en dan als 

vlog op de website geplaatst.

Wij zijn enorm benieuwd! Meer weten? 

jongerenwerk@johanneskerk.nl

Van de geestelijke verzorging

Lied van de tuin
vrij naar lied 533 uit “Zangen van zoeken en zien”

Jij, als geuren hang jij om mij heen,

peterselie en rozemarijn,

liefde ruik ik, tuin vol met rozen,

zo wil ik, wil jij bij mij zijn.

Zo onzichtbaar als geuren ook zijn,

onontkoombaar zijn zij tegelijk,

vind mij, proef mij, dring in mijn wezen,

maak mij als een mens jou gelijk.

Laat mij weten waar jouw liefde is,

koriander en salie en tijm,

proeven wil ik jou met mijn wezen,

zo wil ik, wil jij bij mij zijn.

Liefde is een wonderlijk woord,

wie het voelt, weet dat het bestaat

zoet en zuur, soms zout en bitter

smaakt liefde die leegte laat.

Vul mijn liefde en geef geur en smaak

als lavendel, laurier, marjolein,

warm mij, draag mij, breng mij tot leven,

zo wil ik, wil jij bij mij blijven.

Kringen en kerkdiensten
De bijbel- en ontmoetingskringen en de 

kerkdiensten in de Andreaskapel gaan 

vanwege het corona-virus tot nader bericht 

niet door.

Wij gedenken
Op 23 februari 2021 overleed dhr. Kraaij
(geboren op 10 juni 1942).

Op 24 februari 2021 overleed

mw. S.J. Kleijne-van Rumph
(geboren op 9 april 1924).

Op 15 maart 2021 overleed 

mw. F. Grimmelikhuyzen-Jacobs
(geboren op 10 november 1943).

Op 16 maart 2021 overleed dhr. G. van Os
(geboren op 30 september 1948).

Op 20 maart 2021 overleed dhr. A. Oele
(geboren op 8 juni 1921).

Op 21 maart 2021 overleed

mw. J. de Waal-Snijders
(geboren op 16 april 1930).

Op 24 maart 2021 overleed 

mw. C. Hoek-Burgerhart
(geboren op 18 februari 1934).

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
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Protestantse Gemeente Amersfoort

Visienota PKN, Kerkbalans en diaconaat
Zijn 6 pagina’s met ‘houtskoolschetsen’ genoeg om een 

analyse te maken van ons kerk-zijn in de huidige tijd? We 

vroegen het ons af, bij de bezinning over de Visienota van de 

PKN voor de komende jaren. Het stuk ‘Van u is de toekomst 

- ontvankelijk en waakzaam leven van genade’, zag in 

augustus vorig jaar het licht.  

De visienota is midden in coronatijd uitgekomen en stelt 

daar ook deels rekening mee te hebben gehouden. Toch 

voelt een schets van ‘klagend gelukkig’ Nederland zo 

midden in de derde golf niet helemaal passend. Veel van 

die pennenstreken voelen aan als een oppervlakte-analyse. 

Worden de echte problemen gepeild? Het danklied aan het 

slot van het eerste hoofdstuk (Dank, dank nu allen God) 

wordt een enkel AK-lid dan ook iets te gortig. Hoezo, nu 

alweer danken? En, we mogen niet eens zingen!  

Toch staan er ook veel mooie en ware dingen in de 

Visienota. We hebben problemen, vragen en we zijn 

zoekend, soms ook in de kerk, maar christenen weten wel 

waar ze heen moeten kijken en aan Wie ze hun vragen 

mogen voorleggen. Ze mogen ook weten van genade en 

daaruit leven, noteren de opstellers van het stuk.     

Gulle gevers
Eensgezind in dankbaarheid en eerlijk gezegd ook best 

wel opgelucht is de algemene kerkenraad over de eerste 

resultaten van de actie kerkbalans. Het betreft weliswaar 

geld, maar daar moet de kerk toch heel veel belangrijk werk 

mee verrichten, de boel draaiende houden en weer volop 

aan de slag kunnen als de coronabeperkingen weer worden 

teruggedraaid. Er zijn wel opnieuw minder gevers, maar 

het gemiddeld toegezegde bedrag per gever ligt bijna 10% 

hoger dan vorig jaar en ook het totaal aan toezeggingen is 

dit jaar bij aanvang hoger dan vorig jaar (+ €22.000 naar een 

totaal van ruim €1,07 miljoen). Met deze resultaten voelt 

de kerk zich bijna beschaamd dat er vooraf zoveel zorg was 

over de actie van dit jaar. Er is gul gegeven!

In de AK is ook weer gesproken over de ramen van de Sint 

Joriskerk. Zo’n 2,5 jaar geleden kwam er het aanbod vanuit 

de Stichting Open Oog om de Sint Joriskerk te voorzien 

van nieuwe, artistiek ingevulde ramen. Gesprekken 

daarover strandden op de precieze invulling. De PGA 

vond en vindt dat de ramen moeten passen bij aard en 

functie van het gebouw en dat christelijke thematiek moet 

worden verbeeld. Dat kwam niet uit de verf, zo werd breed 

geoordeeld. Het gesprek werd echter weer aangegaan, 

want beide partijen toonden zich daartoe bereid. 

Ditmaal nam de PGA echter het voortouw en werd een 

commissie van deskundigen ingesteld om de kunstenaars 

te begeleiden. Qua thematiek zou men zich laten leiden 

door de zaligsprekingen. Eind vorig jaar oordeelde de 

commissie echter dat de opdracht 

teruggegeven moest worden. Er 

was te weinig klik. Middels een 

derde poging stelt de AK nu voor om te bezien of in ieder 

geval overeenstemming is te bereiken over vernieuwing van 

een deel van de ramen, met uitzondering van het liturgische 

deel (het middenstuk) van de kerk. 

Hulp bij medische kosten
Mede dankzij de jaarlijkse toezeggingen kan ook de 

diaconie haar werk doen. Onder meer via steun aan de 

voedselbank en diverse projecten, zoals het straatpastoraat. 

Wat de diakenen in de afgelopen maanden wel opviel, is 

dat de noden van mensen met een hele krappe beurs zich 

nu relatief gezien minder doen voelen bij de dagelijkse 

boodschappen. Steeds vaker kloppen mensen aan voor 

hulp omdat ze ‘kleine’ medische kosten niet meer kunnen 

betalen, zoals de tandarts. Dit probleem doet zich vooral 

voor de bij groep ZZP’ers, die de laatste jaren sterk is 

gegroeid en die nu vaak de eerste klappen opvangt als 

bedrijven het moeilijk hebben. Gelukkig kunnen de 

diakenen vaak de ergste nood lenigen.

Uit de wijkgemeenten
Tot slot vertelde een vertegenwoordiger van de Nieuwe 

Kerk over de gang van zaken in deze wijkgemeente (alle 

wijkgemeenten komen zo bij toerbeurt aan bod).  De 

Nieuwe Kerk is sinds begin 2020 bezig met een zogenoemd 

Focus-traject, voor toerusting en versterking van de 

wijkgemeente. Door de coronapandemie moet dit gebeuren 

met veel beperkingen. De invoering van de ‘lockdown’ 

eind vorig jaar maakte verdergaan voorlopig onmogelijk, 

werd geoordeeld. Echte ontmoeting, een van de cruciale 

elementen in het Focus-traject, is nu immers niet mogelijk. 

Digitaal kan het nog wel, maar dat bleek slechts voor een 

deel van de gemeente een optie. Liever dan een tweedeling 

te creëren, werd besloten om te pauzeren totdat weer 

normale ontmoetingen mogelijk zijn. Ook de kerkdiensten 

zijn in de voorbije periode anders geworden. Door de 

kerkdiensten ‘op afstand’, via een videoverbinding, voelde 

predikant Gerard Kansen zich ook genoodzaakt compacter 

en geconcentreerder te preken, om de luisteraars bij de 

les te houden. Het contact met de gemeenteleden blijft 

ondertussen goed. Er is extra aandacht voor de ouderen 

(70+), maar die geven juist aan dat de kerk beter wat meer 

aandacht aan de jongeren kan besteden. Die worden 

volgens hen het meest beperkt. 

Klaas van der Horst

Algemene Kerkenraad
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De Protestantse Gemeente Amersfoort zoekt een

Communicatiemedewerker
voor gemiddeld 16 uur per week.

Doel van de functie:
De Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) is een 

samenwerkingsverband van tien wijkgemeenten en de 

stadsdominee. Elke gemeente legt eigen accenten vanuit 

een herkenbare identiteit. Als medewerker communicatie 

vergroot je de bekendheid, zichtbaarheid en vindbaarheid 

van de PGA, zowel naar buiten toe als richting de eigen 

leden. Daarnaast versterk je de communicatieactiviteiten 

van de wijkgemeenten.

Taken
• Je ontwikkelt het communicatiebeleid, samen met de 

Commissie Communicatie. 

• Je stelt een activiteitenplan op om de bekendheid, 

zichtbaarheid en vindbaarheid van de boodschap en 

de activiteiten van (de wijkgemeenten van) de PGA te 

vergroten.

• Je onderhoudt contact met de vrijwilligers van de 

wijkgemeenten die daar actief zijn op het gebied van 

communicatie. Je ondersteunt en adviseert hen en 

organiseert eventueel workshops.

• Je beheert de website en social media-kanalen van de 

PGA.

• Je treedt op als hoofdredacteur van het magazine 

Drieluik. 

• Je coördineert de communicatie rondom projecten zoals 

Actie Kerkbalans.

• PR- en communicatieactiviteiten voor de Stadsdominee. 

• Je ontwerpt communicatiemiddelen en/of stuurt een 

grafisch vormgever aan.

• Je onderhoudt contacten met lokale media.

• Je bent redactielid Raad van Kerkenpagina van De Stad 

Amersfoort.

Werkstructuur
• Je brengt verslag uit aan en krijgt feedback van de 

Commissie Communicatie.

• De voorzitter van de Commissie Communicatie is 

vanuit het moderamen van de Algemene Kerkenraad je 

aanspreekpunt.

Profiel
• Je hebt een HBO-opleiding communicatie / journalistiek 

of een andere relevante opleiding afgerond;

• Je hebt het liefst vijf jaar ervaring op het gebied van 

communicatie;

• Je beschikt over uitstekende communicatieve 

vaardigheden;

• Je bent een verbinder met goede adviesvaardigheden;

• Je hebt ervaring met het beheren van websites via een 

content managementsysteem;

• Je hebt een visie op en ervaring met online marketing / 

social media 

• Je hebt ervaring met het schrijven en redigeren van 

content;

• Je kent de veelkleurigheid en de organisatie van de 

Protestantse Kerk in Nederland;

• Je bent actief betrokken bij geloof en kerk en bij voorkeur 

lid van een PGA-gemeente. 

Daarnaast is het ook een pre als je
• ervaring hebt met grafische vormgeving;

• ervaring hebt met WordPress;

• ervaring hebt met Facebook en Instagram;

• bekend met de PGA en haar wijkgemeenten.

Wat hebben we jou te bieden?
• Een veelzijdige werkplek waarbij je met de breedte van 

het communicatievak aan de slag kunt. 

• Je werkt voor het grootste gedeelte vanuit huis, dus je 

kunt je uren flexibel indelen.

• Een goed salaris dat gebaseerd is op de 

Arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN. De aanstelling 

is in eerste instantie voor één jaar met de intentie om te 

verlengen. 

Meer informatie?
Heb je vragen over de functie? Bel of mail dan naar Anita 

Groenendijk, (vertrekkend) communicatiemedewerker 

van de PGA, tel. (06) 53 52 70 47, communicatie@pkn-

amersfoort.nl 

Meer informatie over PGA: www.pkn-amersfoort.nl.

Sollicitatie
Wil je reageren op deze functie? Richt je sollicitatie 

dan aan mevrouw R. van Mourik, voorzitter Commissie 

Communicatie PGA. Stuur je motivatiebrief + CV 

voor 21 april (18 uur) naar rmvanmourik@live.nl. 

Sollicitatiegesprekken vinden op donderdag 29 april plaats.

Vacature
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Kerkdiensten

DATUM Adventkerk Bergkerk De Brug De Bron

Zondag 11 april
Collecte 1: Stadspastoraat

Collecte 2: Onderhoud Wijkkerk en gebouwen

10.00  uur 

Ds. H. Mosterd

18.30  uur 

Ds. J. Scheele-Goedhart

10.30 uur

Ds. S. de Vries

10.00 uur 

Ds. A. Plaisier

10.00 uur 

Ds. W. Verschoor   

Zondag 18 april
Collecte 1: Diaconaal bezoekwerk

Collecte 2: Kosten Eredienst en wijkpastoraat

10.00  uur 

Ds. H. Mosterd

18.30 uur 

Ds. J.W. van Bart

10.30 uur 

Ds. J. van Baardwijk

10.00 uur 

Ds. W.L. Terlouw

10.00 uur 

C. Hoogendoorn   

Zaterdag 24 april
De Zwaan
16.00 uur 

Ds. D. van Loo

Zondag 25 april
Collecte 1: Plaatselijke stille armoede

Collecte 2: Jeugdwerk

10.00 uur 

Prof. Dr. B.J.G. Reitsma

18.30  uur 

Ds. H. Mosterd

10.30 uur 

Ds. J. Van Baardwijk

10.00 uur 

Ds. A. Plaisier

10.00 uur 

Ds. R. Van der Zwan                   

Zondag 2 mei 
Collecte 1: Werelddiaconaat

Collecte 2: Kosten predikantsplaatsen

10.00 uur  

J. Kroon

18.30  uur 

Ds. A.T. van Blijderveen

10.30 uur 

Ds. J. Van Baardwijk

10.00 uur 

L. Dekker

10.00 uur 

Ds. J. Wolswinkel

Een feestje

Elke dag wanneer ik de deur van het voorportaal van de Emmaüskerk opendoe, word ik blij begroet 
door een groep grote Rainbow duiven van Kerk in Actie. Blijmoedig wachten ze met smart, totdat iedere 
kerk één van hen heeft opgehaald. Rainbow is vooral voor het kinderwerk een inspirerend maatje. 
Met de bijhorende programma’s van Kids in Actie, neemt ze jou mee naar plekken in Nederland en 
wereldwijd, waar kerken actief zijn om mensen een beter leven te geven. Tot die tijd krijgen deze 
vredesduiven veel aandacht van de bewoners van het Soesterkwartier. Kleuters en peuters weten 
inmiddels dat ze even binnen mogen komen om ze te aaien. 

Maar de twee gele bankjes buiten voor mijn nieuwe werkplek, zijn ook regelmatig bezet door 
grote mensen. Bijzondere mensen. Mensen zoals jij en ik, maar ze vinden misschien minder goede 
aansluiting bij deze keurig georganiseerde samenleving. Veel mensen op mijn bankjes hebben een 
psychiatrisch en/of een andere beperking van chronische aard. Wat vooral opvalt is de blijdschap en 
de ontmoeting van mensen met elkaar op dat gele bankje. Dit korte feestje van mensen samen, ervaar ik als hoop. In vele levenssituaties 
van deze mensen zou ik als diaconaal opbouwwerker iets willen kunnen doen, maar dat mensen er voor elkaar willen zijn, is het meest 
waardevol. Een feestje van samen!    

Ook bijzonder feestelijk en vermeldingswaard is dat de paasactie van Thomas Scheltusstichting 115 oudere dames blij heeft gemaakt. Mooi 
dat deze stichting jaarlijks met Pasen een bedrag schenkt en dank aan de betrokkenheid van vele diakenen. Ik wens u allen momenten van 
‘feestjes van betrokkenheid’, zodat niemand alleen hoeft te zijn!

Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA
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De Hoeksteen Emmaüskerk Fonteinkerk Johanneskerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk

10.00 uur 

Ds. M. van Amerongen

10.00 uur 

Ds. R. van der Zwan

10.00 uur 

Ds. B. Borger

Zoomviering door 

Supertwien en Supertrek 

o.l.v. Annette Knoops

10.00 uur 

Ds. A. Liebich                                  

10.00 uur 

Ds. W. van Holten

9.30 uur 

Dr. P.J. Visser

18.00 uur 

Ds. A.D.J. Wessels

10.00 uur 

Ds. M. den Braber

10.00 uur 

Ds. B. Borger 

10.00 uur 

Ds. W. Verschoor 

10.00 uur 

Ds. M. Kemph            

10.00 uur 

Ds. G.A. Kansen

9.30 uur 

Ds. W.J. Dekker

18.00 uur

Ds. G.J. van Meieren

       

10.00 uur 

Ds. M. den Braber

10.00 uur 

Ds. W. van Wakeren

10.00 uur 

Ds. W.T.C. Verhoeven

10.00 uur

Ds. S. van der Sluijs

10.00 uur 

Ds. G.A. Kansen

9.30 uur 

Ds. H. Mosterd 

18.00 uur 

Ds. W.J. Dekker

10.00 uur 

Ds. M. den Braber

10.00 uur 

Ds. R. Willemsen

R. van der Zwan 10.00 uur 

Ds. A. Liebich                    

10.00 uur 

Ds. G.A. Kansen

9.30 uur 

Ds. W.J. Dekker

18.00 uur 

Ds. M.J. van der Poel

CARTOON JOHAN



Over boeken die je doen denken

Ten oosten van Eden
Bijbels gezien is dat de plek waar wij leven, nadat we uit het paradijs gemieterd zijn, jaloezie de broeder 

heeft gedood en de mens verder moet gaan, getekend voor het leven...

Het is de titel van een boek van John Steinbeck, een klassieker, maar ja dat is het boek Genesis ook. In een 

nieuwe vertaling van Peter Bergsma is het een feest om te lezen. En het verrassende is dat je daarna geneigd 

bent om het boek Genesis nog waardevoller te vinden dan ik het al vond.

Het is geschreven in mijn geboortejaar 1952. Ik zou niet gedacht hebben dat iemand in die tijd het verhaal 

zo naar de eigen levenssituatie zou kunnen toehalen. Ik dacht dat mensen toen verwikkeld waren in vragen 

of alles historisch klopte. Steinbeck neemt je mee in het tijdloze vraagstuk van Kain en Abel, de vraag naar 

de broeder/zuster en naar wie je bent in de buurt van de ander, jaloezie, verlangens geliefd te worden en 

de smart van het afgewezen worden. Vaders die voorkeuren hebben of afwezig zijn, stokende moeders. (ik 

vroeg me af of dit ook te maken heeft met de afwezige inkleuring van Adam en Eva als ouders in Genesis)

Het verhaal speelt zich af in Amerika in het eerste kwart van de twintigste eeuw, de context van oorlog en 

immigratie, ook een soort broederstrijd in het groot. Maar de nadruk ligt op families die parallel lopen in 

de aarde vruchtbaar maken en bebouwen, vette en magere jaren. En die weet hebben van de broederstrijd 

en dat in de volgende generatie opnieuw zien gebeuren. Wie is daar tegen bestand en welke weg vindt 

men daarin? Het is een tijdloze vraag en daarin vindt Steinbeck zelf, die aan het woord is in deze roman als 

een soort commentator op de tijd, zoals prediker. ‘Waar gaat het verhaal van de wereld over’ ‘mensen zijn 

gevangenen in een net van goed en kwaad, ik denk dat dat het enige verhaal is dat we hebben’.

Steinbeck tast op een fascinerende manier de giftige strijd tussen broeders af, het verlangen de geliefde 

zoon te zijn en het vermogen of onvermogen van vaders en moeders om daar grip op te krijgen. Hij voert 

een Chinese huisbediende op, die twee broers opvoedt bij gebrek aan ouders die er raad mee weten. Deze 

bediende studeert jarenlang op het Hebreeuws van 14 verzen uit Genesis 4 over Kain. Daarin ontwaart de 

bediende dat Kain de mogelijkheid krijgt om te kiezen: Gij moogt over de zonde heersen. Het is 600 pagina’s 

huiveren of iemand uit die families het waagt om dat te gaan doen. Wat heeft die Steinbeck Genesis goed 

gelezen en er onze levens bij ingeschreven!

John Steinbeck

Ten Oosten van Eden

Van Oorschot 2020
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