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Woord vooraf 
 
Wij mogen ons in Amersfoort verheugen in een actieve Raad van Kerken (RvK-A), waarin het 
overgrote deel van de kerken participeert. Daardoor leren geloofsgemeenschappen elkaar 
steeds meer kennen, werken samen en kunnen een geestelijke kracht van betekenis vormen 
in onze stad.  
 
We kijken terug op een veelbewogen jaar, waarin veel nieuws in gang is gezet. Ook de 
interne organisatie is veranderd. Het Algemeen Bestuur kan zich op hoofdlijnen richten, er is 
veel ruimte voor initiatieven van de Taakgroepen, met een Dagelijks Bestuur dat aandacht 
geeft aan de dagelijkse zaken.  
 
In dit verslag krijgt u een indruk van wat in 2015 onze aandacht heeft gehad. Ook is per 
onderdeel aangegeven wat onze beleidsvoornemens zijn voor de komende periode (zoals de 
ANBI-status dat vereist). 
Het financiële verslag is te vinden op de website: www.raadvankerkenamersfoort.nl  
 
Met ons oecumenisch werk in 2015 in Amersfoort hebben we iets mogen we beleven van 
wat Paulus beschrijft in Efeziërs 3:18-19a: 
 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, 
 de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,  
 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. 
Dat constateren we met dankbaarheid en het geeft ons ook de inspiratie om ons werk met 
enthousiasme voort te zetten. 
 
Ds. Machiel van der Giessen, voorzitter 
 
 
  

http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/
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1. Bestuur  
 
1.1. Algemeen Bestuur 
 
Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken (zie voor 
een overzicht de bijlagen 1 en 3). In 2015 werd vier maal vergaderd, steeds in een ander 
kerkgebouw. De agenda heeft een vaste structuur. Een vertegenwoordiger van de kerk waar 
het bestuur te gast is, geeft een presentatie. Naast het geloofsgesprek staan de activiteiten 
van 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 – worden de vergaderingen 
afgesloten.  
Onderwerpen van gesprek in de vergaderingen waren:  
 
-Pelgrimage 
Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken Nederland, hield een inleiding 
hierover en ging met ons in gesprek. De Wereldraad van Kerken heeft in Busan - Korea - 
pelgrimage van gerechtigheid en vrede uitgeroepen tot thema voor de komende zeven jaren 
en vraagt aan de aangesloten kerken om hieraan een plek te geven. Het thema is een 
paraplu voor alle kerken en is te vergelijken met het Conciliair Proces van eind 80-er jaren. 
Pelgrimeren is een bijbels begrip; het is een levenshouding: je bent op weg, niets is je 
eigendom. Er was een weekend voor jongeren op 21 en 22 maart in Amersfoort. En een 
Walk for Peace in de Vredesweek.  
Beleidsvoornemen: De RvK-A zal op dit gebied geen speciale activiteiten ontwikkelen. 
Aangesloten kerken pakken dit onderwerp op, bijvoorbeeld in hun toerustingsprogramma. 
 
-Project SchuldHulpMaatje (SHM)   
Jos Smeels, interim-voorzitter van de Stuurgroep SchuldHulpMaatje en Hans van Dijk, 
coördinator, gaven een presentatie. Het project SHM ressorteert onder de Taakgroep Kerk & 
Samenleving, maar heeft een eigen stuurgroep en functioneert zelfstandig. SHM Amersfoort 
is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. SHM vindt de relatie met de kerken 
belangrijk. Meer informatie over het project vindt u in paragraaf 2.1. 
 
-Vredesweek  
In de laatste week van september vond de Vredesweek plaats, met als thema: Vrede 
verbindt. De landelijke organisatie ervan was opnieuw in handen van PAX. Daarnaast zijn er 
lokale ambassades voor vrede, die activiteiten ontwikkelden en ondersteund worden door 
PAX. Marije Coffeng en Wilhelmien van der Ziel van de Amersfoortse ambassade-werkgroep 
vertelden in mei over de voorgenomen activiteiten. Dat waren: Een vredesvesper – in de 
reguliere serie vespers van de RvK-A – en een vredeswandeling door het centrum van 
Amersfoort. Daarnaast een collegetour plaats langs MBO- en HBO-scholen met de 
jongerenvertegenwoordiger bij de VN. De RvK-A heeft de Vredesweek nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht van de aangesloten kerken.  
Beleidsvoornemen: De RvK-A zal de Vredesweek volgen en onder de aandacht brengen van 
de aangesloten kerken.  
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-Dialoog ‘Barmhartigheid – zijn er grenzen?’  
Onze voorzitter leidde het gesprek hierover in. Kerken vragen zich af hoe ver de strekking is 
van Matteüs 25. Gods barmhartigheid kent geen grenzen. Hij gaf enkele citaten. Zo zegt dr. 
A.J. Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland in een column: Wees niet naïef. Er moet 
ook ruimte zijn voor onzekerheid bij mensen. Dr. H. de Leede van de Protestantse 
Theologische Universiteit maakt een eschatologisch voorbehoud: Het Koninkrijk is er nog 
niet. We kunnen niet alle problemen op onze nek nemen. Voormalig minister Donner 
verduidelijkte de verhouding barmhartigheid-gerechtigheid die parallel loopt met de 
verhouding kerk-staat. De kerk kan in het diaconaat soms meer doen dan de staat via de 
Sociale Dienst kan. In het bestuur vond een intensieve dialoog plaats. Met name kwam de 
spanning aan de orde met  de rechten van burgers, die zich niet altijd gehoord voelen. We 
zullen ook oog moeten hebben voor de gevoelens van angst en onzekerheid. 
Beleidsvoornemen: De inhoudelijke gesprekken in bestuursvergaderingen worden voortgezet. 
Deze bevorderen de oecumene en het onderlinge begrip. 
 
1.2. Dagelijks Bestuur  
 
Het Dagelijks Bestuur kwam zes maal bijeen, besprak dagelijkse zaken, bereidde de 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor en gaf uitvoering aan de genomen besluiten. 
Harold Kinds trad per 1 januari 2015 terug als penningmeester. Zijn functie werd 
waargenomen door Teun Petrusma, totdat we een nieuwe penningmeester vonden in de 
persoon van Kees Hummelen. Teun Petrusma werd – naast vice-voorzitter – tweede 
penningmeester. 
Anette Sprotte, predikant bij Het Brandpunt, werd voorzitter van de nieuwe Taakgroep 
Communicatie en trad uit dien hoofde toe tot het DB. Helaas was dit van korte duur wegens 
haar vertrek naar Leusden. Er wordt gezocht naar een opvolger.  
Beleidsvoornemen: Bekeken wordt of er een Huishoudelijke Reglement zal worden opgesteld. 
 
1.3. Aangesloten kerken 
 
In 2015 konden we de Kerk van de Nazarener noteren als kandidaat-lid van de RvK-A. 
Predikant Karel Muller hield een presentatie in de september-vergadering van het Algemeen 
Bestuur. 
 
 
2. Presentie 
 
2.1. Taakgroep Kerk & Samenleving 
 
De Taakgroep vergaderde zeven maal en bracht drie maal een Nieuwsbrief uit, die verstuurd 
werd naar alle bij de Raad van Kerken aangesloten kerken. Onderwerpen van aandacht en 
gesprek waren onder andere:  
 
- Activiteiten rond vluchtelingen 
Leden van de Taakgroep waren actief betrokken bij de discussie over de opvang van de 
vluchtelingen in Amersfoort, vanaf september. Er was veel ad hoc overleg. Snel werd een 
meer regulier overleg ingesteld van kerkelijke initiatieven en de gemeente Amersfoort. 
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Besloten is tot het ontwikkelen van de website Amerfoortgeeftthuis. Aan de aangesloten 
kerken werd de oproep gedaan om te kijken naar woonruimte voor asielzoekers met een 
status, en om een financiële bijdrage te leveren aan de Stichting Voorzieningenfonds 
Vluchtelingen Eemland die met name steun geeft bij gezinshereniging. Met Pasen en Kerst 
werden paas- en kerstbroden uitgereikt in het AZC (Asielzoekerscentrum Amersfoort). 
Beleidsvoornemen: De Taakgroep Kerk & Samenleving zal actief betrokken blijven bij het 
overleg over de opvang van vluchtelingen en de positie van statushouders. Ook wordt 
gedacht een programma rond vluchtelingen in het weekend van 17-19 juni. 
 
- Bijeenkomsten over zorg in de wijk 
Over de consequenties van de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 werden drie goed 
bezochte bijeenkomsten georganiseerd in wijken, te weten Soesterkwartier, Amersfoort-
Zuid en Amersfoort-Centrum. Afgevaardigden van kerken en zorgorganisaties verduidelijkten 
naar elkaar welke rol zij kunnen spelen in de wijk en hoe zij kunnen samenwerken. 
Beleidsvoornemen: De Taakgroep Kerk & Samenleving zal zich inspannen om in andere 
wijken soortgelijke bijeenkomsten te organiseren.  
 
- Bezuinigingen gemeente Amersfoort 
De Taakgroep volgde de discussie in de gemeenteraad in mei over bezuinigingsmaatregelen 
op de voet. De RvK-A heeft in een brief aan het College bepleit kwetsbare groepen te ontzien 
en niet te bezuinigen op het minimabeleid (werk en inkomen) en de zorg.  
Beleidsvoornemen: De RvK-A en de Taakgroep Kerk & Samenleving zullen de 
bezuinigingsmaatregelen op de voet volgen, onder de aandacht brengen van de aangesloten 
kerken en hierover in gesprek gaan met de gemeente. 
 
- Contacten  met lokale politiek 
Er waren enkele bijeenkomsten met politieke partijen, met name met de ChristenUnie en 
het CDA. Op 10 juni was een gesprek met de wethouders Tigelaar en Imming. Daarin is ook 
gesproken over de bezuinigingen en over de rol van de civil society. 
Beleidsvoornemen: De RvK-A en de Taakgroep Kerk & Samenleving streven ernaar om goed 
contacten te onderhouden met de gemeente en de lokale politiek. 
 
 
2.2. Taakgroep Missionaire Presentie 
 
De Taakgroep houdt zich bezig met een aantal missionaire activiteiten. Deze komen voort uit 
het werk van de Stichting Kerinam (Kerken in Amersfoort), die in 2013 haar taken overdroeg 
aan de RvK-A, of werden nieuw ontwikkeld. 
 
-Kerstnachtdienst in de Sint-Joriskerk 
Deze kerstnachtdienst heeft een lange geschiedenis. De kerk is altijd maximaal bezet en 
meermalen moesten mensen teleurgesteld huiswaarts keren omdat er geen plaats meer 
was. Aangezien de meeste bij de RvK-A aangesloten kerken kerstnachtdiensten organiseren 
was de organisatorische betrokkenheid bij de dienst in de Sint-Joriskerk beperkt. Daarom 
nam de Taakgroep het initiatief de organisatie ervan over te dragen aan de meest betrokken 
kerken: NGK Amersfoort- Zuid, Ichthuskerk (CGK) en de wijkgemeenten Adventkerk en Sint-
Joriskerk (PGA). Het bestuur van de RvK-A ging akkoord en men kwam tot overeenstemming 
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met genoemde kerken. Er werd een garantstelling afgegeven gedurende drie jaren voor een 
eventueel financieel tekort, met een maximum van € 500 per jaar. De kerstnachtdienst 2015 
werd door de genoemde kerken georganiseerd. 
 
-Zaterdagmiddaginloop DAC (Diaconaal Aandacht Centrum) 
Bij de overdracht van de activiteiten van Kerinam is deze activiteit bestuurlijk niet 
meegenomen. Wel vindt de financiering nog een aantal jaren plaats vanuit het Fonds 
Missionaire Presentie van de Raad (het overgedragen kapitaal van Kerinam). De Taakgroep 
had enkele malen overleg met de betrokken vrijwilligers en het bestuur van het DAC om te 
pogen de zaterdagmiddaginloop in het geheel van het DAC te integreren. Het wachten is nu 
op verdere initiatieven hiertoe vanuit het DAC. 
Beleidsvoornemen: Vinger aan de pols houden bij het DAC inzake integratie van dit werk, 
omdat financiering vanuit RvK-A in 2017 eindigt. 
 
-Momentum 
De wijkgemeente Sint-Joriskerk, die op zondag de zeggenschap over het kerkgebouw heeft, 
gaf opnieuw toestemming de kerk van mei t/m september op zondagmiddag open te stellen 
voor bezichtiging, georganiseerd door de RvK-A. ‘Momentum’ is een liturgisch moment in 
het koor van de kerk om 15.00 en om 16.00 uur. Op de 23 zondagen kwamen in totaal bijna 
3700 bezoekers in de kerk, van wie er ongeveer 500 ‘Momentum’ bezochten. De formule is 
overgenomen door de landelijke missionaire organisatie IZB en vindt nu elders in het land 
navolging. 
 
-Openluchtdienst Pinksteren 
Gezien de teruglopende belangstelling voor de bijeenkomst op tweede pinksterdag in het 
Openluchttheater bij het Bosbad had de taakgroep een overleg over doelstelling en opzet 
met de werkgroep die deze organiseert. Vastgesteld werd dat er, wil de openluchtdienst 
voortgang blijven binden, een substantiële verhoging van het aantal bezoekers moet komen.  
Beleidsvoornemen:  Bezoekersaantal 2016 bekijken en bij het uitblijven van ontwikkeling 
overwegen de openluchtdienst te beëindigen en eventueel te zoeken naar een nieuwe 
missionaire activiteit op Pinksteren. 
 
-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. 
 
-GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) op openbare basisscholen 
Sinds 17 jaar wordt GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) gedoceerd, op dit moment op 7 
van de 20 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. Het dienstverband is een aantal jaren geleden 
overgenomen door de Stichting GVO. Sinds die tijd was er nog slechts incidenteel contact. 
De docenten lieten weten dat zij graag support van de kerken zouden krijgen en de Raad 
weer als zendende organisatie willen zien. Twee docenten gaven een presentatie van hun 
werk in een AB-vergadering. Besloten werd de banden weer aan te halen.   
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Beleidsvoornemen:  De Taakgroep zal een werkgroep vormen om de docenten support te 
geven en meer bekendheid aan het werk te geven met als doel het aantal deelnemende 
leerlingen te vergroten.  
 
The Passion in Amersfoort in 2016                                                                                                                              
In september zocht de organisatie (EO/KRO/NCRV) van de landelijke tv-manifestatie The 
Passion contact met de RvK-A. In 2016 zou The Passion plaatsvinden in Amersfoort en vraag 
was hoe de Amersfoortse kerken hierbij betrokken konden worden. Op 26 november 
vonden twee voorlichtingsbijeenkomsten plaats in de Sint-Joriskerk, georganiseerd door de 
projectorganisatie. De voorzitter van de RvK-A en de portefeuillehouder missionaire 
presentie hadden een aandeel in het programma. 
Beleidsvoornemen 2016: Marja Brak, portefeuillehouder missionaire presentie zal de 
coördinatie op zich nemen van de activiteiten van de Amersfoortse kerken rond The Passion. 
  
 
2.3 Taakgroep Publiciteit en Communicatie 
 
-Radio KIK (Kerken in Keistad) 
Radio KIK biedt programma’s die religieus en levensbeschouwelijk van aard zijn, afgewisseld 
met muziek. Vaak zijn 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. Daarnaast zijn de uitzendingen een 
jaar lang te beluisteren via www.radiokik.nl De bemensing en continuïteit van Radio KIK zijn 
een aandachtspunt.  
 
-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. De 
RvK-A  heeft mede met het oog op behoud van de ANBI-status een eigen site nodig. De 
Taakgroep gaf hiertoe de aanzet, maar wegens het vertrek van Anette Sprotte ontwierp DB-
lid Marja Brak de structuur van de nieuwe site en schreef de ‘vaste’ teksten. Taakgroep-lid 
Bart Verreijt zorgde voor een webbouwer en werd zelf webmaster. Rond de jaarwisseling 
werd de site opgeleverd: www.raadvankerkenamersfoort.nl 
 
-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. De eindredacteur is lid van de Taakgroep 
Communicatie & Publiciteit. Op de kerkpagina worden activiteiten vanuit de kerken en van 
kerkelijke vrijwilligers uitgelicht in artikelen en interviews.  
 
 
3. Oecumenische ontmoetingen 
 
-Week van Gebed  
Wereldwijd komen in de Week van Gebed in januari christenen uit allerlei tradities bij elkaar 
om samen te bidden. In Nederland stimuleren de landelijke Raad van Kerken en de 

http://www.radiokik.nl/
http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/


8 
 

organisatie MissieNederland lokale kerken om gezamenlijke gebedsbijeenkomsten te 
organiseren. Daarbij wordt materiaal aangereikt: een liturgieboekje voor acht dagen, posters 
en bidkaartjes. Ook is er materiaal voor kinderen en tieners. In 2015  was de Week van 
Gebed van 18 t/m 25 januari, met als thema ‘Dorst’.  
 
-Vespers 
Vanaf 2002 organiseert de RvK-A 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. Het koor van de kerk is 
altijd goed gevuld. 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. Voorgangers zijn afkomstig uit verschillende kerken. Organisator is 
Bas Ramselaar. 
 
-Ruimtevieringen 
Negen keer per jaar is er op de 3e zondag van de maand in de Sint-Aegtenkapel, ’t Zand 37, 
een oecumenische Ruimteviering. Het jaarthema voor 2015 was ‘Reizen’. De Ruimteviering is 
geen gemeente, heeft geen vaste voorganger en draait helemaal op vrijwilligers. Er is een 
eigen website: www.ruimteviering.nl  
 
-Taizévieringen 
De interkerkelijke werkgroep Taizé 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 steeds 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 dat de RvK-A deze activiteit onder haar hoede zal nemen en dan ook 
financieel garant staat. Doordat de Oud-Katholieke Kerk de kerk gratis ter beschikking stelt 
en de jongeren hun reis zelf betalen, gaat het om een beperkt budget.  
Beleidsvoornemen: De werkgroep uitnodigen om één van de AB-vergaderingen af te sluiten 
met een Taizéviering. 
 
-Kroonbede 
Op maandagavond 14 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 RvK-A, Stadsgebed Amersfoort, CDA, ChristenUnie en SGP. Het thema was 
‘Vertrouwen, cement in de samenleving’. Spreker hierover was dhr. Egbert Boerma, rector 
van het Corderius College. 

-Pastoresontmoetingen  
Het is van belang dat de voorgangers in kerken en geloofsgemeenschappen in Amersfoort 
elkaar ontmoeten. In 2015 was er twee keer een pastoresontmoeting. Op 25 mei heeft ds. 
Alke Liebich de collega’s nader geïnformeerd over de Kerkennacht en werd van gedachten 
gewisseld over de (missionaire) presentie van de kerk(en) in de Amersfoortse samenleving. 
Op 18 november werd gesproken over de betrokkenheid van pastores (en kerken) bij de 
opvang van vluchtelingen in Amersfoort. Elke pastoresontmoeting wordt afgesloten met een 
gezamenlijk middag/avondgebed. 

http://www.ruimteviering.nl/
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-Kerkennacht  
In 2011 vond de eerste Amersfoortse Kerkennacht plaats. Het landelijk stramien volgend 
wordt deze sindsdien om de twee jaar gehouden, in 2015 op 20 juni met als thema ‘Lopend 
vuur’. De werkgroep kreeg een nieuwe voorzitter in de persoon van ds. Alke Liebich. De 
aanpak was een mix van centraal en decentraal programma. Gedurende een aantal weken 
was er een expositie van foto’s van huisaltaren, die werd geopend door Guido de Wijs in de 
Lutherse kerk en in de zomer een plaats vond in Theater De Lieve Vrouw. Het centrale 
programma werd afgesloten in de binnenstad met een groot interkerkelijk projectkoor, 
waarvoor een speciaal lied was gemaakt. Naast toespraken van de voorzitter van de RvK-A 
en de voorzitter van de werkgroep sprak ook burgemeester Bolsius. Hierna was er een Taizé-
viering in de Johanneskerk, waar ook een jongerenprogramma was. In de evaluatie bleek dat 
er weinig mensen afkomen op de activiteiten in de wijkkerken.   
Beleidsvoornemen: Ter voorbereiding op de Kerkennacht 2017 een bezinning in het bestuur 
houden op de vraag hoe een volgende Kerkennacht het best gestalte kan krijgen. 
 
Levensbeschouwingen en religies 
De RvK-A participeert in het Amersfoortse Platform voor Religies en Levensbeschouwingen. 
Afgevaardigden van de RvK-A zijn Christine Raven en Pieter Rookmaaker.  
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Bijlage 1 
 
 

Overzicht van kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken Amersfoort, op 31 december 
2015 
 

Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA): Adventkerk, Bergkerk, De Amersfoortse Zwaan 
(luthers), De Bron, De Brug, De Hoeksteen, Emmaϋskerk, Fonteinkerk, Nieuwe Kerk, Sint-
Joriskerk (hervormd) 
 
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 
 
Christelijk Gereformeerde Kerk 
 

Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK): NGK Amersfoort-Noord, NGK Amersfoort-Zuid 
 
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 
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Bijlage 2 
 

Organogram 
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Bijlage 3 

 
Samenstelling Algemeen Bestuur Raad van Kerken Amersfoort, op 31 december 2015 
 
M.D. (Machiel) van der Giessen, voorzitter, lid van het DB 
T. (Teun) Petrusma, vice-voorzitter, waarnemend penningmeester (tot november), 2e 
penningmeester, lid van het DB 
Kees Hummelen, 1e penningmeester (vanaf november), lid van het DB 
H.K. (Huib) Klamer, secretaris, lid van het DB, portefeuillehouder Kerk & Samenleving 
M.E. (Marja) Brak, lid van het DB, portefeuillehouder Missionaire Presentie 
A (Anette) Sprotte, lid van het DB, portefeuillehouder Communicatie & Publiciteit 
 
J. (Josephine) van Pampus, afgevaardigde Parochie OLVA 
I.W.M. (Irene) Vriens, afgevaardigde Parochie OLVA 
W. (Wiebo) Spoelstra, afgevaardigde Prot. Gem. Amersfoort 
Vacature, afgevaardigde Prot. Gem. Amersfoort-Noord/Hoogland 
L (Louis) Runhaar, afgevaardigde Oud-Kath. Parochie H. Georgius 
Secundus: L. (Lydia) Janssen 
W (Wim) van Rijnswou, afgevaardigde Ned. Geref. Kerk (Amersfoort-Zuid)  
Secundus: F. (Freddy) Gerkema, (Amersfoort-Noord) 
C.M. (Cieka) Galenkamp, afgevaardigde classis Geref. Kerken Vrijgemaakt 
H.G. (Hetty) van Berkum, afgevaardigde classis Geref. Kerken Vrijgemaakt 
M. (Margriet) Hogetoorn, afgevaardigde Leger des Heils, korps Eemland 
N.L. (Nanny) Benjamins, afgevaardigde Evangelische Gemeente De Ark 
W. (Wouter) van Dam, afgevaardigde Christelijke Gereformeerde Kerk 
Secundus: P (Phina) Ruiter 
S.E. (Susien) Lenselink, afgevaardigde Johanneskerk (DoReVp) 
Secundus: H. (Hans) Wels 
S. (Stephan) Bakker, afgevaardigde Orthodoxe Parochie Amersfoort 
Secundus: S. (Serafima) Kitanova  
A. (Ate) Blaauw, afgevaardigde Nieuw Apostolische Kerk 
 
 
 

 


