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Voorwoord 
 
Voor u ligt het tweede, inhoudelijke jaarverslag van de Raad van Kerken Amersfoort. Het 
gaat om een terugblik op 2016. Een uitermate actief jaar. We hebben veel aandacht gegeven 
aan de toestroom van vluchtelingen in onze stad. En we waren zeer actief betrokken bij The 
Passion die in Amersfoort plaatsvond. Twee leden van het Algemeen Bestuur die hierbij ten 
nauwste betrokken waren, verlieten ons Algemeen Bestuur: onze voorzitter Machiel van der 
Giessen nam een beroep aan naar Krimpen aan de IJssel en ook Marja Brak verliet ons. We 
zijn hen beiden zeer erkentelijk voor hun enorme inzet en betrokkenheid. Ze hebben 
geholpen om in 2016 de Amersfoortse kerken profiel te geven in de stad. 
 
Wij hebben dit verslag vrij kort gehouden, maar u krijgt wel een goed overzicht van wat het 
afgelopen jaar onze aandacht heeft gekregen. Ook is per onderdeel steeds aangegeven wat 
onze beleidsvoornemens zijn voor de komende periode . Er is er een apart financieel 
jaarverslag; dat is te vinden op de website www.raadvankerkenamersfoort.nl.  
 
Met ons oecumenisch werk in Amersfoort hebben we in 2016 iets mogen beleven van 
hetgeen Paulus beschrijft in zijn beeld van de kerk als lichaam van Christus waarvan de 
ledematen verschillen maar tegelijk op elkaar zijn aangewezen en tezamen het levend 
geheel vormen. 
 
Dat constateren we met dankbaarheid en het geeft ons ook de inspiratie om ons werk met 
enthousiasme voort te zetten. 
 
Josephine van Pampus, voorzitter1 
Wiebo Spoelstra, vice-voorzitter 2 
 
 
mei 2017 
 
 
  

                                                           
1
 Josephine van Pampus is voorzitter vanaf 1 februari 2017, ze is al langer lid Algemeen 

Bestuur en  is pastoraal werker van de RK parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.  
2
 Wiebo Spoelstra is vice-voorzitter vanaf 1 oktober 2016, is al langer lid Algemeen Bestuur 

als afgevaardigde van de PGA (Protestantse Gemeente Amersfoort). 

http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/
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1. Bestuur  
 
1.1 Algemeen Bestuur 
 
Het Algemeen Bestuur van de Raad van Kerken Amersfoort bestaat uit vertegenwoordigers 
van de aangesloten kerken (zie voor een overzicht de bijlage 1 en 2). In 2016  werd vier maal 
vergaderd, steeds in een ander kerkgebouw. Een vertegenwoordiger van de kerk waar het 
bestuur te gast is, gaf een presentatie.  
Naast het geloofsgesprek staan de activiteiten op de verschillende werkvelden op de 
agenda, aangedragen vanuit de Taakgroepen of ingeleid door een gast. Verder wordt actuele 
informatie gegeven vanuit de verschillende kerken. Met een avondgebed – zo mogelijk in de 
kerkzaal -wordt de vergadering afgesloten.  
Onderwerpen van gesprek waren bijvoorbeeld:  
 
- Dialoog over het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies met  
Paul van der Harst, voorzitter van het Platform  
Het Platform is 20 jaar geleden opgericht met het oog op de huisvesting van moskeeën. Na 
de bouw van de moskeeën is de doelstelling verschoven in de richting van bruggen bouwen, 
groter begrip, vooral in de nieuwe context van radicalisering. In de Vredesweek is gesproken 
in de Mevlana moskee over ‘jouw waarheid, mijn vrijheid’. Dat werd een mooie ontmoeting 
in kleine groepjes waarin mensen van hart tot hart met elkaar spraken. Dat ‘tilt over eigen 
grenzen heen’.  
Er gebeurt meer. In het Zincafé in de Johanneskerk was een bijeenkomst met 15 moslims en 
moslima’s. Eenmaal per jaar is er een stadsdialoog.  
Opgemerkt wordt dat de dialoog in het Platform thans moeizamer verloopt dan vroeger. Het 
mooie van het multi-culturele is er wat af. Misschien moet de dialoog worden gezocht op 
concrete thema’s.  
Beleidsvoornemen: een opvolger en secundus zoeken in het Platform voor Christien Raven die 
het Platform verlaten heeft.3 
 
- Dialoog over de brochure Avondmaal en Eucharistie van de Raad van Kerken Nederland 
Gesproken is over overeenkomsten en verschillen. Bij de protestantse kerken staat de 
gemeenschap centraal. Voor de Rooms katholieke en orthodoxe kerken heeft de eucharistie 
ook iets mystieks. 
 
- Dialoog over de vraag “Waar staat de oecumene nu?“  
Wat betekent samen kerk-zijn in deze tijd en in onze stad?  Gerefereerd werd aan het boek 
‘Het geheim van de paus’, van Andries Knevel, en een recent symposium in Berne daarover. 
Dit boek is een erkenning van de verscheidenheid van geloven maar ook een inzicht in wat 
mogelijk is, zoals ‘samen knielen’. De paus heeft ons uitgedaagd, ontroerd en verward. Ook 
in de RvK-A is dit de vraag: wat kunnen we samen doen. De Passion was zo’n voorbeeld. Ook 
presentie in onze stad is daarvan een voorbeeld, zoals gesprekken met wethouders. De stad 
kijkt naar de kerken. Kerken kunnen praktisch veel samenwerken. 
Ook voor de kerken zelf is een inhoudelijke gedachtewisseling nuttig. Ook meeleven met 
elkaar, hartelijkheid, zijn belangrijk. De Wereldraad wilde in 1948 één kerk maar je hebt de 

                                                           
3
 Christien Raven was vertegenwoordiger van de PGA; verder is Pieter Rookmaaker, lid van de RK parochie 

OLVA, namens de RvK-A lid van het Platform.  
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veelkleurigheid van de kerken nodig om de grootheid van Christus uit te drukken.  
Daarnaast is er het overleg met de andere religieuze wereldleiders, bijvoorbeeld in Assisi. De 
paus zei in Assisi: vroeger baden we tegen elkaar, nu met elkaar. De oecumene tussen 
godsdiensten is - ook in Amersfoort - belangrijk, ook al is die soms moeilijk. 
   
- Kaders Kerkennacht 2017  
Over de kaders van Kerkennacht vond een bespreking plaats in het AB, mede aan de hand 
van de evaluatie van de Kerkennacht in 2015. 
 
- Kennismaking met de Taizé-groep Amersfoort 

Eens per maand is er een bijeenkomst in de Oud Katholieke Kerk op ‘t Zand, voor jongeren 
jonger dan 35 jaar. Er is veel stilte en meditatie. Af en toe is er een viering met ouderen, 
bijvoorbeeld in de Kruiskerk. De Nieuwsbrief is voor ieder beschikbaar. Ter kennismaking 
verzorgde de Taizé-groep  de afsluiting van de vergadering van de Raad in de stijl van een 
Taizéviering. 
 
1.2 Dagelijks Bestuur 
 
Het Dagelijks Bestuur kwam zes maal bijeen, besprak dagelijkse zaken, bereidde de 
vergadering voor van het Algemeen Bestuur, gaf uitvoering aan de genomen besluiten en 
sprak over de bemensing  van Dagelijks en Algemeen Bestuur. 
 
Voorzitter Machiel van der Giessen aanvaardde een beroep als predikant naar Krimpen aan 
de IJssel per 1 oktober 2016. Ook Marja Brak trad eind december terug als  bestuurslid. Zij 
beiden hebben een belangrijke rol gespeeld in de Raad van Kerken-Amersfoort – juist ook in 
het jaar 2016 -.  
De functies, taken en personen in het Dagelijks Bestuur zijn eind 2016 als volgt veranderd 
resp. gewisseld: 
- Teun Petrusma trad terug als vicevoorzitter en werd in november 2016 opgevolgd door 
Wiebo Spoelstra. De functie van  vicevoorzitter is verzwaard, teneinde de voorzitter te 
ontlasten. 
- Teun Petrusma bleef tweede penningmeester.  
- Rita Hunink bleek bereid om de portefeuille Missionaire Presentie van Marja Brak over te 
nemen; zij werd benoemd in de AB-vergadering van januari 2017. 
- Tot onze spijt is nog niet voorzien in de vacature die al eerder was ontstaan door het 
vertrek van Anette Sprotte als voorzitter van de Taakgroep Communicatie.  
 
Beleidsvoornemen 2017: De vacature voorzitter taakgroep communicatie zo snel mogelijk 
vervullen. 
 
Speciale vermelding verdient het overleg met vertegenwoordigers van de Ruimteviering (een 
oecumenisch initiatief, ontstaan in 1982, dat functioneert onder de vlag van de Raad van 
Kerken Amersfoort); dit gesprek is voortgezet in het Algemeen Bestuur van januari 2017.  
 
In 2015 konden we de Kerk van de Nazarener noteren als kandidaat-lid van de Raad van 
Kerken. Er waren contacten over effectuering van het lidmaatschap dat nog niet kon worden 
afgerond in 2016. Het AB maakte kennis met Grant Crowe, priester van de Anglican All Souls 
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Church die ook in Amersfoort vieringen ging houden, in de ruimte van de Heilige Geestkerk. 
 
Beleidsvoornemen 2017: Bekeken wordt of een Huishoudelijke Reglement zal worden 
opgesteld. 
 
2. Presentie 

 

2.1 Taakgroep Kerk & Samenleving 

De Taakgroep vergaderde vijf maal in 2016 en bracht éénmaal een Nieuwsbrief uit – die 
verstuurd werd naar alle bij de Raad aangesloten kerken.  
Onderwerpen van aandacht en gesprek waren met name:  
 
- Activiteiten rondom vluchtelingen 
Leden van de Taakgroep waren actief betrokken bij de discussie over de opvang van de 
vluchtelingen in Amersfoort. Er was veel ad hoc  overleg. Snel werd een meer regulier 
overleg ingesteld van kerkelijke initiatieven en de gemeente. Er kwam een speciale website 
Amersfoortgeeftthuis waarin werd geparticipeerd door Amersfoorts Platform voor 
Levensbeschouwingen en Religies, Gastgezin Amersfoort, Ravelijn en de Raad van Kerken 
Amersfoort. De bij de website betrokken organisaties overlegden regelmatig over de actuele 
situatie voor vluchtelingen.  
Op 18 februari werd in de Nieuwe Kerk een druk bezochte informatiebijeenkomst gehouden. 
In de loop van 2016 werden onze activiteiten minder omdat de toestroom vrij plotseling 
sterk afnam ten gevolge van de zogenaamde Turkije-deal. De in alle haast geplande 
woonvoorzieningen op de locaties Zon en Schild (voor jongeren) en aan de BW-laan (300 
plaatsen) zijn niet of slechts korte tijd gebruikt, vanwege de ontstane landelijke 
overcapaciteit. 
Met Pasen en Kerst werden paas- en kerstbroden uitgereikt in het AZC (Asielzoekerscentrum 
Amersfoort). 
Met het oog op wereldvluchtelingendag op maandag 20 juni deed de Taakgroep aan de 
aangesloten kerken liturgiesuggesties voor de viering op 19 juni. Een voorbeeld: in de 
Franciscus Xaveriuskerk vertelde pastor Tuan zijn verhaal als bootvluchteling uit Vietnam.  
De Taakgroep was betrokken bij de landelijke manifestatie Welkom Hier die op 12 november 
werd georganiseerd in de Bergkerk. 
Vermelding verdient nog dat de Taakgroep geholpen heeft bij het organiseren van een 
paasfeest voor de Antiochees-orthodoxe christenen op zondag 1 mei (de dag van orthodox 
Pasen), aansluitend op hun viering in de St Ansfriduskerk. Het Corderiuscollege stelde zijn 
aula ter beschikking voor in totaal ca 400 bezoekers, zelfs uit het buitenland, die een 
geweldig feest (eten, dans, muziek) met elkaar vierden. De Raad van Kerken en de PGA 
gaven bovendien een financiële ondersteuning.  
De Taakgroep participeert in het Platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers die o.a. 
de gemeente Amersfoort adviseert over het toekennen van leefgeld. 
 
Beleidsvoornemen 2017: De Taakgroep Kerk & Samenleving zal actief betrokken blijven bij 
het overleg over de opvang van vluchtelingen en de positie van statushouders.  
 
- Bijeenkomsten over zorg in de wijk 
Op 1 januari 2015 zijn de zorgwetten ingrijpend veranderd. Evenals in 2015 heeft de 
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Taakgroep Kerk & Samenleving ook in 2016 een aantal bijeenkomsten georganiseerd in 
enkele wijken: Randenbroek/Schuilenburg; Kattenbroek/Hoogland; Nieuwland en 
Hooglanderveen. Daar is gesproken over de rol van de kerken in de zorg. Partijen in de 
wijken - kerken, informatie033, wijkteams – hebben elkaar beter leren kennen. De 
Taakgroep heeft een samenvattende notitie met de ‘leerervaringen’ gemaakt die is 
besproken in het Algemeen Bestuur. De Taakgroep Kerk & Samenleving zou een vervolg 
willen geven aan deze bijeenkomsten en daarbij ondersteuning geven. Daartoe is de notitie 
toegestuurd aan de kerken. De initiatieven moeten nu in de wijken komen van de kerken. 
Ook wijkteams kunnen in voorkomende gevallen contact opnemen met de kerken. 
 
- Sociale Basis Infrastructuur (SBI) 
Belangrijk is de vormgeving van de zogenaamde ‘Sociale Basis Infrastructuur’ (SBI). Na een 
geruchtmakende aanbesteding is Indebuurt033 coördinerende organisatie geworden. Per 
wijk zijn wijkscans gemaakt en wijkplannen opgesteld. De nieuwe subsidieregeling is 
wijkgericht op basis van plan van aanpak per wijk, waarbij naast formele organisaties ook 
bewonersinitiatieven in aanmerking komen.  
 
Beleidsvoornemen 2017: de Taakgroep Kerk & Samenleving volgt de ontwikkelingen rondom 
zorg en welzijnswerk en besluit over haar rol.  
 
- Open Huis  voor ontslagen medewerkers van V & D 
In februari kreeg het V & D personeel in Nederland te horen dat V & D zou ophouden te 
bestaan. Om betrokkenheid te tonen en een open oor te bieden aan de V & D gemeenschap 
zijn vier ‘open ochtenden’ georganiseerd in de Franciscus Xaveriuskerk van maandag 22 
februari, dinsdag 23 februari, woensdag 24 februari tot donderdag 25 februari. De toeloop 
bleef beperkt. Uiteindelijk zijn er 5 mensen aanwezig geweest (4 vrouwen en 1 man, 
allemaal meer dan 25 jaar in dienst). Alle 5 waren ze blij en verrast met het aanbod. Ze 
vonden het vooral fijn om te praten met mensen die geen collega zijn of familie. 
Het initiatief kreeg aandacht in de pers. 
 
Beleidsvoornemen 2017: de Taakgroep Kerk & Samenleving wil inspelen op actuele 
maatschappelijke gebeurtenissen. 
 
- Contacten  met de lokale politiek 
Op 18 januari en 26 september waren er gesprekken met de wethouders Tigelaar en Imming 
(het zogenaamde Sociaal Platform). Daarin is gesproken over: ontwikkelingen in het sociale 
domein - de wijkteams, de plannen voor een zogenaamde Sociale Basis Infrastructuur -, de 
opvang van vluchtelingen, het project SchuldHulpMaatje – mede in relatie met Stadsring51 – 
onze eigen notitie Zorg in de Wijk, stapeling eigen bijdragen in de WMO, toenemende 
financiële zorgen van ouderen. 
 
Beleidsvoornemen 2017: De RvK-A en de Taakgroep Kerk & Samenleving streven ernaar om goed 
contact te onderhouden met de gemeente en de lokale politiek, met name ook de fracties in de 
gemeenteraad. 
 
- Project SchuldHulpMaatje  
In 2016 vierde het project zijn vijfjarig bestaan. Afscheid is genomen van Hans van Dijk die als 
coördinator werd opgevolgd door Pieter de Bekker. Na een aanvankelijke daling kwamen er in de 
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zomer van 2016 opeens veel aanvragen. Een aantal maatjes werd speciaal opgeleid om jongeren met 
schulden bij te staan (SHM-Jong), er werd een facebookpagina opgemaakt en 9 nieuwe maatjes 
werden opgeleid. 
Over het project: 
SHM Amersfoort is onderdeel van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Er zijn ongeveer 80 
lokale afdelingen. In het project worden hulpvragers gekoppeld aan vrijwilligers: gekwalificeerde 
maatjes. De maatjes geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie. Ze 
bieden ondersteuning aan hen die een traject van schuldhulp doorlopen. Ook wordt nazorg gegeven 
wanneer de schuldhulp is afgerond.  
Het project is in 2011 gestart in een aantal plaatsen in Nederland. De Amersfoortse kerken hebben 
het project omarmd. Doel is de medemens in nood te ontmoeten en te helpen; door presentie en 
interventie: naast de mensen gaan staan en hen met concrete middelen helpen. Hier ligt een 
belangrijke eigentijdse evangelische en diaconale opdracht. Missie is het voorkomen en samen 
oplossen van schuldenproblemen. Dat gebeurt uit naastenliefde en met goed opgeleide vrijwilligers. 
Het maatje-zijn staat voorop; dat betekent naast iemand gaan staan zodat betrokkene meer zicht 
krijgt op zijn leven.  
De bekendheid van SHM kan altijd beter al kwamen  er veel hulpaanvragen. Mensen komen bij SHM 
via sociale banken, de sociale dienst, wijkteams, website, Stadsring 51, Beweging 3.0. SHM 
ondersteunt mensen zolang als nodig, ook met formulieren, lokettenangst, administratie. SHM beseft 
ook wat het niet kan, bijvoorbeeld gevallen van verslavingszorg, drankproblemen, agressiviteit. 
Mensen hebben veel schaamte. Belangrijk is dat een band met het maatje ontstaat. 
Met de instituties - staatssecretaris, Tweede Kamerleden, wethouders - zijn regelmatig gesprekken. 
Verder is de toerusting van de vrijwilligers belangrijk. Jaarlijks vindt een hercertificering plaats. 
Daarin speelt de landelijke vereniging een belangrijke rol. 
Bij de zogenaamde nieuwe armen - bijvoorbeeld mensen met hypotheekschulden - is het probleem 
dat ze moeilijk te vinden zijn. SHM heeft met de Alliantie de afspraak dat mensen met 
huurachterstanden doorverwezen worden.  

Zie voor informatie ook de website: www.shm-amersfoort.nl 
Beleidsvoornemen 2017: De RvK-A blijft nadrukkelijk betrokken bij SHM en blijft het belang ervan 
onder de aandacht brengen van de aangesloten kerken.  
 
- Overig 
Verder kregen een aantal concrete acties aandacht die rechtstreeks de diaconie raakten: de 
Rozenactie op de Diaconale Dag, de actie Vakantiegeld-delen, het project  Jobgroups van Encour en 
de Kerstpakkettenactie van de gemeente Amersfoort.  

 
2.2 Taakgroep Missionaire Presentie   
 
De Taakgroep houdt zich bezig met een aantal missionaire activiteiten, die deels stammen 
uit de tijd van de Stichting Kerinam (Kerken in Amersfoort) die in 2013 haar taken overdroeg 
aan de RvK-A, en die deels nieuw ontwikkeld zijn. 
 
- Kerstnachtdienst in de Sint-Joriskerk 
De organisatie van deze kerstnachtdienst is in 2015 overgedragen aan de hierbij meest 
betrokken kerken: NGK Amersfoort-Zuid, Ichthuskerk (CGK) en de wijkgemeenten 
Adventkerk en Sint-Joriskerk (PGA). De RvK-A gaf een garantstelling af voor een bijdrage van 
maximaal € 500 per jaar gedurende drie jaren (t/m 2017) voor een eventueel financieel 
tekort. Zowel in 2015 als in 2016 werd hiervan gebruik gemaakt. 
 
- Openluchtdienst Pinksteren 

http://www.shm-amersfoort.nl/
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Gezien de teruglopende belangstelling voor de bijeenkomst op tweede pinksterdag in het 
Openluchttheater bij het Bosbad – ook al een traditie – stelde de Taakgroep vast dat het  
werk en de kosten niet meer in verhouding zijn tot het bezoekersaantal (nog hooguit 200). 
Besloten is met deze bijeenkomst te stoppen en te proberen iets nieuws op Pinksteren van 
de grond te krijgen.  
Beleidsvoornemen: Bezien of er een missionaire activiteit op Pinksteren georganiseerd kan 
worden.   
 
- GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) op openbare basisscholen 
Sinds 18 jaar wordt GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) gedoceerd op een aantal 
openbare basisscholen in Amersfoort, vooral in Amersfoort-Noord. Ouders kunnen hun 
kinderen hiervoor aanmelden en zo worden groepjes gevormd. Aanvankelijk waren de 
docenten in dienst van de RvK-A. Een aantal jaren geleden is dit dienstverband overgenomen 
door de Stichting GVO. De docenten zochten (weer) contact met de RvK-A, omdat zij graag 
support van de kerken krijgen en de Raad als zendende organisatie zien. Na een presentatie 
van hun werk in het AB werd besloten de banden weer aan te halen. De Taakgroep gaat een 
werkgroepje vormen dat de docenten support geeft. Op één van de scholen is in 2016 
namens de RvK-A aan 22 vertrekkende leerlingen een bijbel gegeven, waarvoor financiering 
werd ontvangen van de Stichting Gabrie-Mehen.  
 
Beleidsvoornemen:  De werkgroep probeert bij de Amersfoortse kerken interesse voor dit 
werk te wekken en zal via PR trachten het aantal leerlingen dat deelneemt aan godsdienstig 
vormingsonderwijs te verhogen. 
 
- Momentum 
De in 2014 gestarte activiteit op zondagmiddag in de Sint-Joriskerk werd voortgezet. 
Aanleiding voor deze activiteit was de openstelling van de winkels op alle zondagen. De 
wijkgemeente Sint-Joriskerk gaf opnieuw toestemming de deuren van de kerk van mei t/m 
september open te stellen. De werkgroep Momentum zorgt voor gastvrouwen/heren en 
voor lectoren voor ‘Momentum’, een liturgisch moment in het koor van de kerk om 15.00 en 
om 16.00 uur. Essentieel daarbij is de belangeloze medewerking van Amersfoortse 
(semi)professionele musici, die eveneens door de werkgroep kerkbreed worden geworven. 
Op de 23 zondagen kwamen in 2016 in totaal 3974 bezoekers in de kerk, van wie er 
ongeveer 500 ‘Momentum’ bezochten. Dat betekende in vergelijking met voorgaande jaren 
een lichte stijging. Om bezoekers intensiever in contact te brengen met het gebouw én de 
kerkelijke functie daarvan werd elke middag een vrijwilliger als rondleider/gids ingezet. 
 
- Website geloven033.nl 
De RvK-A heeft een eigen website voor Amersfoorters die op zoek zijn naar God, geloof of 
kerk. Deze dient voornamelijk ter ondersteuning van de missionaire activiteiten van de Raad. 
 
- Alpha-cursus 
Een grote landelijke Alpha-campagne bracht een aantal Amersfoortse kerken bij elkaar, die 
wilden inhaken met het aanbieden van een Alpha-cursus. De coördinatoren vroegen onder 
de paraplu van de RvK-A te mogen opereren bij een publiciteitscampagne en samenwerking 
bij het plannen van cursussen. De Raad stemde hierin toe en gaf een financiële garantie af, 
die dankzij bijdragen van 11 kerken niet ingezet behoefde te worden.  
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Beleidsvoornemen: In 2017 wordt geëvalueerd en besloten of de band met Alpha een 
permanent karakter krijgt. 
 
- Zaterdagmiddaginloop DAC 
Bij de overdracht van de activiteiten van Kerinam is deze activiteit bestuurlijk niet 
meegenomen. In 2016 was er een nauwer contact en overleg tussen de 
zaterdagmiddaginloop en het DAC. Men gaat ervanuit dat beide inlopen in 2017 zullen 
worden geïntegreerd.  De financiering vanuit RvK-A eindigt in 2017.  
- Kerkennacht 
In 2011 vond voor het eerst een (tweejaarlijkse) Kerkennacht plaats, onder auspiciën van de 
RvK-A. Stuurgroep en projectgroep vielen rechtstreeks onder het DB, zonder 
vertegenwoordiging over en weer. Met het oog op een meer inhoudelijke begeleiding en de 
missionaire aspecten van deze activiteit werd besloten de Kerkennacht onder te brengen bij 
de Taakgroep Missionaire Presentie. De Taakgroep stelde met het oog hierop de notitie 
‘Kaders voor Kerkennacht 2017’ op, die vastgesteld werd in het AB. Ds. Alke Liebich werd 
bereid gevonden om evenals in 2013 de werkgroep te leiden.  
 
Beleidsvoornemen: De Kerkennacht meer op het centrum van de stad richten.  
 
- The Passion 
Op 2 september 2015 kreeg onze voorzitter, ds. Machiel van der Giessen, een telefoontje van de 
Amersfoortse Courant, dat The Passion naar Amersfoort zou komen. Met de vraag wat de RvK-A 
daarvan vond. Het was een verrassing! Contact met de Projectorganisatie (EO/KRO-NCRV) wees uit 
dat men de Amersfoortse kerken wilde uitnodigen voor een informatieve bijeenkomst. Deze werd op 
26 november gehouden. Veel Amersfoortse kerken kenden elkaar dankzij deelname aan 
‘kerkennacht’ en dat kwam nu van pas. Marja Brak, destijds één van de initiatiefnemers van de 
Kerkennacht, was bereid als coördinator voor The Passion aan de slag te gaan. Zij onderhield namens 
de RvK-A ook de contacten met de Projectorganisatie. Naast Marja Brak was Machiel van der Giessen 
nauw bij The Passion betrokken. Hij stond vooral de pers te woord en trad op bij tv en radio. De grote 
aandacht voor The Passion betekende ook veel bekendheid voor de RvK-A. 
Tijdens de twee bijeenkomsten op 26 november waren de Amersfoortse kerken zeer goed 
vertegenwoordigd en toonden zich enthousiast. Uiteindelijk zou vooral ingezet worden op een 
centraal programma, omdat dit de meeste aandacht genereert. In januari werd een 
netwerkbijeenkomst gehouden met jongerenwerkers uit de kerken. Deze was bedoeld om af te 
tasten hoe een jongerenprogramma eruit zou moeten zien en welke hulp de werkers hierbij zouden 
kunnen bieden.   
Besloten werd op drie aspecten in te zetten: een magazine, een jongerenprogramma en 
verschillende vormen van After Passion. De Protestantse Gemeente Amersfoort gaf een financiële 
garantstelling. Uiteindelijk werd voor de activiteiten bijna volledige financiering gevonden via 
bijdragen van de landelijke Protestantse Kerk en de Maatschappij van Welstand.  
Op de dag van The Passion werden vanaf de namiddag bezoekers die per trein naar Amersfoort 
kwamen bij het station verwelkomd door twee bands van plaatselijke kerken.  
 
a. Magazine 
Door de reguliere kerkpagina van de RvK-A in het huis-aan-huis-blad De Stad Amersfoort, een uitgave 
van de BDU, lag het voor de hand contact te zoeken met deze uitgever over de mogelijke productie 
van een Passion-magazine. Daarin interviews met hoofdrolspelers van The Passion, informatie over 
het programma van de RvK-A ná The Passion en enkele missionaire items. Een dergelijk blad leek een 
prachtige manier om veel Amersfoorters te bereiken. De BDU ging mee in de plannen en 
overeengekomen werd het magazine als bijlage toe te voegen aan de reguliere uitgave van het blad, 
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dat bij 70.000 adressen op de mat valt. Een enthousiast groepje journalisten en vormgevers zorgde 
voor een professioneel magazine, dat in de week vóór The Passion verscheen. Het eerste exemplaar 
werd door Machiel van der Giessen aan burgemeester Lucas Bolsius aangeboden. De RvK-A kreeg 
ook nog 10.000 exemplaren van het magazine, die door de kerken werden verspreid en op de dag 
van The Passion bij het station werden uitgedeeld.  
Verder bestelde de RvK-A bij het Ned. Bijbelgenootschap 7.000 exemplaren van het evangelie van 
Matteüs in Gewone Taal, die – mede – via een advertentie in het magazine gratis werden 
aangeboden. 
 
b. Jongerenprogramma  
Gezien het feit dat The Passion vooral jongeren bereikt, werd besloten in te zetten op deze 
doelgroep. Dan is professionaliteit van groot belang. Daarom werd bureau ‘Young&Holy’ 
aangetrokken, met als opdracht een programma voor het voortgezet onderwijs én een After Passion 
voor jongeren op te zetten. Intussen hadden zich twee vrijwilligers gemeld die bereid waren 
gastdocenten te werven om basisscholen lessen rond The Passion te kunnen aanbieden. Er kwamen 
40 reacties, die resulteerden in het inzetten van 25 gastdocenten. Er zijn ongeveer 60 gastlessen 
gegeven. Ook was er een kerk die zelf op een nabij gelegen school deze lessen verzorgde.  
‘Young&Holy’ ontwikkelde het spel ‘Het raadsel van…’. 12 klassen van twee scholengemeenschappen 
deden eraan mee en er zijn mooie gesprekken gevoerd met de leerlingen. De Sint-Joriskerk (op 24 
maart) en de Franciscus Xaveriuskerk (op 25 maart), waar het spel werd gedaan, maakten indruk op 
de scholieren. Ze konden zich inleven in de keuzes die Pilatus maakte, aan tafel in de setting van Da 
Vinci’s laatste avondmaal en artiesten met Psalm 23 in straattaal horen.  
 
c. After Passion 
De RvK-A had de Sint-Joriskerk gereserveerd voor de After Passion. Eerst kon op een groot scherm 
The Passion bekeken worden. Zo’n 150 mensen maakten daar gebruik van. Tegen het einde gingen 
‘uitzwermers’ de straat op om degenen die terugkwamen van het Eemplein uit te nodigen in de kerk 
een lichtje aan te steken. Vrij snel nadat The Passion op het Eemplein was afgelopen stroomden de 
mensen binnen. Er is niet geteld, maar het waren er vele honderden. Opvallend veel bezoekers gaven 
aan nooit in een kerk te komen. Bij het speciaal voor dit doel opgestelde kruis, met daarbij de tekst 
‘Heer, ontferm U – Christus, ontferm U’ plaatsten zij hun lichtje op een lange tafel. De ‘wachters’ bij 
de tafel meldden daar ontroerende momenten beleefd te hebben. Op Twitter ging rond dat ‘de 
mensen in de kerk zo aardig waren’. Veel bezoekers liepen verbaasd rond in het prachtige gebouw, 
sommigen schoten één van de aanwezige pastores aan met een vraag of schreven een gebed op een 
briefje. Wie behoefte had aan onderling contact, kon in een hoek van de kerk neerstrijken voor een 
kopje koffie. Rond middernacht vond in het koor van de kerk een korte viering plaats ter afsluiting 
van The Passion in Amersfoort. 
Aansluitend aan The Passion was er het jongerencafé ‘Your Passion’ . Zo’n 400-500 jongeren hebben 
dit programma, georganiseerd door Young&Holy, in Zandfoort a/d Eem bezocht. Daar leverden 
musici en een woordkunstenaar een bijdrage aan een wervelend programma. De sfeer was goed, de 
voetjes gingen van de vloer, er werd nagepraat over The Passion en veel jongeren hebben hun hoop 
verwoord in hun deelname aan een kunstwerk.  
Jongeren die na The Passion behoefte hadden aan rust, konden terecht in de Johanneskerk. Daar 
konden zij stil zijn, bidden en zingen in de stijl van Taizé. Met name het contrast van de stilte en 
inkeer na de muziek op het Eemplein werd zeer gewaardeerd. Bij de ingang van de kerk stond een 
Maria Mantelmadonna. In de zakken van haar mantel kon een briefje met voorbede gestopt worden.   
 

2.3 Taakgroep Publiciteit en Communicatie 
 
- Algemeen 
De aangesloten kerken ontvangen regelmatig informatie over actualiteiten van de secretaris. 
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- Radio KIK (Kerken in Keistad) 
Radio KIK (Kerken in Keistad) is per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan. Coördinator Rik 
Bronkhorst is er na 10 jaar mee gestopt. Het is niet gelukt om een opvolger te vinden. 
Radio KIK bood programma’s die religieus en levensbeschouwelijk van aard zijn, afgewisseld 
met muziek. Vaak waren er interviews met mensen die in het nieuws zijn. Uitzending via 
Golfbreker, op de kabel op 87.5 FM en digitaal op Ziggo kanaal 918. Tijd: zondagmiddag 
14.00-15.00 uur, met herhaling dinsdag 19.00-20.00 uur.  
 
- Kerkpagina in De Stad Amersfoort 
Behalve in de zomermaanden verschijnt tweewekelijks in het huis-aan-huisblad De Stad 
Amersfoort een pagina van de RvK-A. Deze wordt gevuld door een redactie van vrijwilligers 
en heeft ook enkele vaste columnisten. Activiteiten vanuit de kerken en van kerkelijke 
vrijwilligers worden uitgelicht in artikelen en interviews.  
 
- Website RvK-A 
Sinds jaar en dag is er al een website onder de vlag van de RvK-A: Kerkplein Amersfoort. 
Deze functioneert zelfstandig en verzorgt een brede vorm van kerkelijke berichtgeving. 
Daarnaast is er de missionaire site (geloven033.nl) van de Taakgroep Missionaire Presentie.  
Naast deze websites was er behoefte aan een site die informatie verschaft over de RvK-A als 
organisatie, mede met het oog op de ANBI-status. Wegens de vacature van een DB-lid in de 
Taakgroep Communicatie en PR nam Marja Brak op zich de structuur en teksten voor de 
nieuwe website te leveren. Begin 2016 werd de site gelanceerd: 
www.raadvankerkenamersfoort.nl We zijn dankbaar dat Bart Verreijt bereid is als 
webmaster te fungeren 
 
3. Oecumenische ontmoetingen 
 
- Week van Gebed in januari 
Wereldwijd komen in de Week van Gebed christenen uit allerlei tradities bij elkaar om 
samen te bidden. In Nederland stimuleren de landelijke Raad van Kerken en de organisatie 
MissieNederland lokale kerken om gezamenlijke gebedsbijeenkomsten te organiseren. 
Daarbij wordt materiaal aangereikt: liturgieboekje voor acht dagen, posters en bidkaartjes. 
Ook is er materiaal voor kinderen en tieners. In 2016  was de Week van Gebed van zondag 
17 tot en met zondag 24 januari. Thema was ‘Het woord is aan jou’. Met als tekst 1 Petrus 
2:9-10. 
 
- Twee pastoresontmoetingen  
Het is van belang dat de voorgangers in kerken en geloofsgemeenschappen in Amersfoort 
elkaar ontmoeten. In 2016 was er twee keer een pastoresontmoeting.  
 
- Jaarlijkse Kroonbede op 19 september 
Op maandagavond, 19 september, de avond voor Prinsjesdag, werd de jaarlijkse 
‘Kroonbede’ gehouden. Dat is een bijeenkomst waar gebeden wordt voor stad en land. De 
organisatie is in handen van Raad van Kerken Amersfoort, Stadsgebed Amersfoort, CDA, 
ChristenUnie en SGP. Alex Engbers, oud-hoofdredacteur Amersfoortse Courant en De 
Stentor,  hield een overdenking over ‘Het glazen gordijn van Nederland’. 
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-  Jongerenwerkgroep Taizé 
Het AB maakte kennis met de interkerkelijke werkgroep Taizé. Deze groep organiseert al een 
aantal jaren een maandelijkse Taizéviering in de Oud-katholieke kerk én een jongerenreis in 
de zomer naar Taizé. Voor de financiering richtte men een verzoek om steun aan een aantal 
kerken. Aangezien het om een oecumenische activiteit gaat en de financierende kerken lid 
zijn van de RvK-A is overeengekomen met de werkgroep dat de RvK-A deze activiteit onder 
haar hoede zal nemen en dan ook financieel garant staat.  
 
- Vespers 
Vanaf 2002 organiseert de Raad van Kerken Amersfoort vespers. Zes keer per jaar op 
zaterdagmiddag om 17.00 uur: een moment van rust en bezinning in de Sint-Joriskerk. 
Bezoekers komen uit allerlei kerken, maar ook mensen zonder kerkelijke binding lopen 
binnen. De vespers hebben de sfeer van een Engelse Choral Evensong en duren ongeveer 
drie kwartier. Naast het St.-Joris kamerkoor werken regelmatig de Bergkerkcantorij, Capella 
Amersfoort, het Katholiek Kamerkoor Amersfoort en Vocaal Ensemble Voxtet mee.  

- Ruimtevieringen 
Het DB had een gesprek met de werkgroep Ruimteviering. In januari 2017 zal dit worden 
voortgezet in het AB. Doel was/is om de wederzijdse betrokkenheid te vergroten. Negen 
keer per jaar is er op de 3e zondag van de maand in de Sint-Aegtenkapel, ’t Zand 37, een 
oecumenische Ruimteviering. De Ruimteviering is geen gemeente, heeft geen vaste 
voorganger en draait helemaal op vrijwilligers. Er is een eigen website: www.ruimteviering.nl  
 
 

 

http://www.ruimteviering.nl/
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Bijlage 1 Overzicht kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken Amersfoort, op 31 december 2016 

 

Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA): 

Adventkerk, Bergkerk, De Bron, De Brug, De Hoeksteen, Emmaϋskerk, Fonteinkerk, Nieuwe 
Kerk, Sint-Joriskerk, Lutherse pioniersplek ‘De Amersfoortse Zwaan’   

Johanneskerk (Doopsgezind, Remonstrants en Vrijzinnig Protestants) 
Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord: 
De Inham, Veenkerk 

Oecumenisch: 
Het Brandpunt, De Herberg 

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVA): 
Heilig Kruis, Sint Ansfridus, Sint Joseph, Sint Martinus, Sint Franciscus Xaverius, Wijkherberg 
Heilige Geest  
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV): 
De Lichtkring, De Horsten / Emiclaer, Boogkerk, De Laak, De Schaapskooi, De Kandelaar, 
Martuskerk, Westerkerk 

Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK): 
NGK  Amersfoort-Noord, NGK Amersfoort-Zuid 

Christelijke Gereformeerde Kerk  

Evangelische Gemeente De Ark 

Korps Leger des Heils te Amersfoort 

Orthodoxe Parochie Amersfoort 

Oud-katholieke Parochie van de H. Georgius 

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland 

 
 
 
  

http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/aangesloten-kerken/
http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/aangesloten-kerken/
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Bijlage 2: Samenstelling Algemeen Bestuur Raad van Kerken Amersfoort, op 31 december 
2016 
 
Vacature4   Voorzitter, lid van het DB 
Wiebo Spoelstra  Vice-voorzitter, Lid van het DB, afgevaardigde namens de PGA 
K. (Kees) Hummelen  1e Penningmeester (vanaf november), lid van het DB 
T. (Teun) Petrusma  2e penningmeester, lid van het DB 
H.K. (Huib) Klamer Secretaris, lid van het DB,  portefeuillehouder voor Taakgroep 

Kerk & Samenleving 
Marja Brak5 Lid van het DB, portefeuillehouder voor Taakgroep Missionaire 

Presentie 
Vacature Lid van het DB, portfeuillehouder voor Taakgroep Informatie en 

Communicatie 
 
 
J. (Josephine) van Pampus Afgevaardigde Parochie OLVA 
I.W.M. (Irene) Vriens  Afgevaardigde Parochie OLVA 
W. (Wiebo) Spoelstra  Afgevaardigde Prot. Gem. Amersfoort 
R. (Rob) van der Laan  Afgevaardigde  Prot. Gem. Amersfoort-Noord/Hoogland   
L. (Louis) Runhaar  Afgevaardigde Oud Kath.Parochie H.Georgius 
L. (Jydia) Janssen  Afgevaardigde Oud Kath.Parochie H.Georgius 

Secundus 
F. (Freddy) Gerkema  Afgevaardigde Ned Geref. Kerk Amersfoort-Noord 

Secundus 
W. (Wim) van Rijnswou Afgevaardigde Ned. Geref. Kerk Amersfoort-Zuid 
G. (Gerrit) Gunnink   Afgevaardigde  classis Geref.Kerk (vrijgemaakt) 
H.G. (Hetty) van Berkum Afgevaardigde  classis Geref.Kerk (vrijgemaakt) 
M. (Margriet) Hogetoorn Afgevaardigde  Leger des Heils, korps Eemland 
Dhr. R. (Retze) Faber  Secundus 
N.L. (Nanny) Benjamins Afgevaardigde Evangelische Gemeente De Ark 
W. (Wouter) van Dam Afgevaardigde Christelijk Gereformeerde Kerk 
P. (Phina) Ruiter  Afgevaardigde Christelijk Gereformeerde Kerk 

Secundus 
S.E. (Susien) Lenselink Afgevaardigde DoReVp 
    (Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnig Protestanten) 
H. (Hans) Wels  Afgevaardigde DoReVp 
    Secundus 
S. (Serafima) Kitanova Afgevaardigde Orthodoxe Parochie Amersfoort 
A. (Ate) Blaauw  Afgevaardigde Nieuw Apostolische Kerk 
G. (Gerard) van der Werf Secundus 
 
 
 

                                                           
4
 Per 1 februari 2017 werd als voorzitter benoemd: Josephine van Pampus  

5
 Tot 1 januari 2017. Marja Brak werd per 1 januari 2017 opgevolgd door Rita Hunink. 

 


