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Voorwoord
Voor u ligt het inhoudelijke jaarverslag van de Raad van Kerken Amersfoort over 2018.
We beperken ons tot hoofdpunten.
Met ons oecumenisch werk in Amersfoort hebben we in 2018 iets willen waarmaken van onze
missie om één levende geloofsgemeenschap te zijn die zich in dienst wil stellen van de
plaatselijk samenleving. Kernwaarden voor ons in 2018 waren - en zijn steeds opnieuw Presentie en Ontmoeting.
Er is er een apart financieel jaarverslag over 2018; dat is te vinden op de website
www.raadvankerkenamersfoort.nl.
Josephine van Pampus, voorzitter
Wiebo Spoelstra, vicevoorzitter

mei 2019
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1. Bestuur
1.1 Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de Raad van Kerken Amersfoort (RvK) bestaat uit
vertegenwoordigers van de aangesloten kerken (zie voor een overzicht de bijlagen 1 en 2). In
2018 werd drie 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/aandacht waren onder meer:
Twee visies op Paulus’ brief aan de Efeziërs 4;12-16
Waar ligt voor ons het accent: op eenheid of verscheidenheid? Staan we twijfel toe of
hechten we aan zekerheid?
Rapport Migrantenkerken
Op 21 februari nam onze voorzitter het rapport Migrantenkerken in Amersfoort on ontvangst
dat de ChristenUnie opstelde.
De oproep is om als Nederlandse (witte) kerken vooral gastvrij te zijn. Geconstateerd werd
dat cultuurverschillen belemmerend kunnen werken. Het rapport is na bespreking in het AB
toegestuurd aan aangesloten kerken met het verzoek om na te gaan wat de eigen kerk daarin
kan bijdragen in de eigen wijk.
In het najaar is het rapport besproken in het stadsbrede pastoresoverleg. Daar is gesproken
met vertegenwoordigers van migrantenkerken. De bijeenkomst was een eerste kennismaking.
Gedacht wordt aam de volgende vervolgacties:
− Interviews met vertegenwoordigers van de migrantenkerken op de kerkpagina van Stad
Amersfoort
− Uitvoeren van een onderzoek naar de relatie met Nederlandse christenen.
− Aangaan van laagdrempelige contacten, bijvoorbeeld door muziek en/of maaltijden
(‘proeven bij de buren’).
− Een boekje (er is een voorbeeld) waarin de de migrantenkerken geportretteerd worden;
alternatief is om deze portretten op te nemen op de site van de RvK.
− Aanbieden van gastlidmaatschap RvK.
Geestelijke verzorging in instellingen
De Raad van Kerken Amersfoort heeft op 31 mei een bijeenkomst georganiseerd over de
geestelijke verzorging van ouderen in zorginstellingen/wijken.
De 40 aanwezigen – vertegenwoordigers van kerken en geestelijke verzorgers - hebben in
groepen wijksgewijs gesproken over drie thema’s: vieringen, bezoek en ondersteuning (zowel
materieel als niet-materieel).
Deze bijeenkomst was een kennismaking. Verdere stappen moeten van onderop worden gezet.
Zulke stappen zijn bijvoorbeeld gezet in het Soesterkwartier en Amersfoort-Zuid. Er is
behoefte aan contacten tussen zorghuizen en kerken. In 2019 zal een vervolgbijeenkomst
plaatsvinden.
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1.2 Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur kwam vier 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.
2. Presentie en ontmoeting
2.1 Taakgroep Kerk & Samenleving
In de Taakgroep kwam een keur aan onderwerpen aan de orde, waaruit we enkele willen
noemen:
- Stichting Voorzieningenfonds Vluchtelingen Eemland
Deze Stichting - waarin ook kerken participeerden – beheerde enkele fondsen, die inmiddels
nagenoeg leeg zijn. De Stichting wordt opgeheven en geïntegreerd in de NVA (Centrum voor
integratie en participatie in Amersfoort), die ook reeds participeerde in de Stichting.
Doelstelling (met name aanvragen voor steun bij gezingshereniging) blijft gehandhaafd.
Vanuit de RvKA is een lid aangewezen voor de begeleidingscommissie. De commissie zal de
aanvragen gaan beoordelen.
Ook de website NVA zal meer aandacht geven aan het fonds.
- Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft de Taakgroep een brief gestuurd aan de
nieuwe raadfracties waarin we samenwerking aanbieden.
Ook is onze visie gegeven op een reeks sociale onderwerpen die aan de orde zijn.
Tevens zal aan de betrokken wethouders gevraagd worden om voortzetting van het bestaande
overleg (het ‘Sociaal Platform’) met de Taakgroep.
- Uitdeling paas- en kerstbroden in het Asielzoekerscentrum
Ook dit jaar deelden leden van de Taakgroep paas- en kerstbroden uit aan gezinnen in het
AZC.
- Actie Vakantiegeld Delen
In 2018 organiseren de diaconieën van de PGA en Hoogland/Amersfoort-Noord voor de 15e
keer de actie Vakantiegeld Delen. Een initiatief dat ook open stond voor andere kerken.
PKN-kerken, Voedselbank, Kledingbank, Inloophuizen, en de Wijkteams hebben namen en
adressen doorgegeven van mensen die niet de financiële middelen hebben om op vakantie of
een dagje uit te gaan.
- Schuldhulpmaatje
Het afgelopen jaar hebben weer zo'n 24 maatjes aan hulpvragers praktische ondersteuning
geboden: hulp en bemoediging en een luisterend oor zonder vooroordelen. Sinds de zomer is
het aantal hulpvragers fors gestegen. Begin juni was de stand 20 hulpvragers en medio
november 79. 62% van hen kwam via www.uitdeschulden.nu binnen, 12% via de wijkteams,
9% via Stadsring51 en 7% via Indebuurt033. De overige via voedselbank en
diaconieën/caritas.
- Netwerk 033Groenekerken
Diverse kerken nemen initiatieven in de richting van verduurzaming. In februari was er een
eerste netwerkbijeenkomst in De Inham, waarin kerken hun activiteiten en ervaringen
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uitwisselden.
Het netwerk nam ook actief deel aan de Amersfoortse week van de duurzaamheid in oktober;
ook werd materiaal voor gebruik in kerken verspreid.
Verder deed het netwerk een oproep aan kerken om op 2 december de noodklokken te luiden
in verband met de VN-klimaatconferentie in Katowice.
2.2 Taakgroep Missionaire Presentie
De taakgroep heeft twee vergaderingen gehad in 2018 en de volgende activiteiten
georganiseerd en beslissingen genomen:
- GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) op openbare basisscholen
Het (volledig gesubsidieerde) vormingsonderwijs voor - gewoonlijk - de hoogste groepen van
het openbaar basisonderwijs heeft vijf poten: rooms katholiek, protestant (PCGVO),
humanistisch (HVO), islamitisch en hindoeïstisch.
De RvK-A heeft de rol van zendende instantie, is het ‘geestelijk onderdak’ voor de
vakdocenten (spirituele ondersteuning) en wil het PCGVO promoten. Eén van de docenten is
na twintig dienstjaren gestopt en de werkgroep GVO is betrokken geweest bij de benoeming
van een nieuwe docent.
- Momentum
Sinds 2014 is de Sint-Joriskerk op zondagmiddag geopend voor toeristen en winkelend
publiek in de periode van medio mei tot medio oktober. Twee keer per middag vindt
‘Momentum’ plaats, een liturgisch moment van 20 minuten met veel muziek, in het koor van
de kerk. Deze middagen draaien op een groot aantal vrijwilligers en tal van
(semi)professionele musici werken belangeloos mee.
Het bezoekersaantal vertoont een stijgende lijn. Zo kwamen er in 2018 4319 mensen in de
kerk en woonden daarvan 465 het Momentum bij.
- 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.
- Kerkproeverij
Kerkproeverij is een activiteit waarbij kerkelijke gemeenten hun buren en belangstellenden
uitnodigen kennis met de kerk te maken. In 2018 zijn de kerken die meegedaan hebben met de
kerkproeverij of belangstelling voor deze activiteit hebben uitgenodigd vanuit de taakgroep
voor het uitwisselen van ervaringen. De vraag was bij deze uitwisseling of het toegevoegde
waarde heeft om als taakgroep een coördinerende rol in deze activiteit op te pakken. In 2019
nemen we daar een beslissing over.
3. Oecumenische ontmoetingen
- Twee pastoresontmoetingen
Het is van belang dat de voorgangers in kerken en geloofsgemeenschappen in Amersfoort
elkaar ontmoeten. In 2018 was er twee keer een pastoresontmoeting. Thema’s waren onder
andere het onderzoek naar migrantenkerken.
- Kroonbede op 17 september in de Johanneskerk
Diederiek van Loo, stadspastor Amersfoort hield een korte overdenking.
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- 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.
Met Bas Ramselaar is gesproken over de financiële bijdrage van de Raad van Kerken.
- Ruimtevieringen
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
- Platform voor Levensbeschouwingen & Religies
In dit jaar waren regelmatige contacten met het Platform, ook via onze leden namens de Raad
van Kerken zijn geworden: Alke Liebich, predikant Johanneskerk, en Coen en Ruth van der
Vliet, die als duo opereren.
4. Overig
Financiële steun
- De RvK gaf een gift aan het Meander Ziekenhuis voor een herdenkingsplek in het
Meanderpark van 3.000 euro.
- De RvK gaf een bijdrage aan het DAC (Diaconaal Aandacht Centrum) van 1.500 euro.
- De RvK gaf een garantie van 500 euro voor de drukbezochte Kerstlichtjestocht in de
binnenstad op 22 december.
Website Kerkplein
Voorzitter en vice-voorzitter hebben gesprek gevoerd met de Kerkplein-redacteuren over
beëindiging. Kerkplein voert het logo van de Raad van Kerken dat hier geen enkele
zeggenschap over heeft.
De Raad heeft bovendien een eigen site www.raadvankerkenamersfoort.nl.
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Bijlage 1 Overzicht kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken Amersfoort, op 31
december 2017

Christelijke Gereformeerde Kerk
Evangelische Gemeente De Ark
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV):
De Lichtkring, De Horsten / Emiclaer, Boogkerk, De Laak, De Schaapskooi, De Kandelaar,
Martuskerk, Westerkerk
Johanneskerk (Doopsgezind, Remonstrants en Vrijzinnig Protestants)
Kerk van de Nazarener
Korps Leger des Heils te Amersfoort
Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK):
NGK Amersfoort-Noord, NGK Amersfoort-Zuid
Oecumenisch:
Het Brandpunt, De Herberg
Orthodoxe Parochie Amersfoort
Oud-katholieke Parochie van de H. Georgius
Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA):
Adventkerk, Bergkerk, De Bron, De Brug, De Hoeksteen, Emmaϋskerk, Fonteinkerk,
Nieuwe Kerk, Sint-Joriskerk, Lutherse pioniersplek ‘De Amersfoortse Zwaan’
Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord:
De Inham, Veenkerk
Rooms-Katholieke Kerk Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVA):
Heilig Kruis, Sint Ansfridus, Sint Joseph, Sint Martinus, Sint Franciscus Xaverius,
Wijkherberg Heilige Geest
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Bijlage 2: Samenstelling Algemeen Bestuur Raad van Kerken Amersfoort, op 31
december 2017
Dagelijks Bestuur:
J. (Josephine) van Pampus
W. (Wiebo) Spoelstra
K.J. (Kees) Hummelen
H.K. (Huib) Klamer
H. (Rita) Hunink-Sterken

Algemeen Bestuur:
N.L. (Nanny) Benjamins
H.G. (Hetty) van Berkum
A. (Ate) Blaauw
G. (Gerard) van der Werf
A. (André) Dijkshoorn
L. (Lydia) Janssen
G. (Gerrit) Gunnink
M. (Margriet) Hogetoorn
R. (Retze) Faber
R. (Rob) van der Laan
(S.E. (Susien) Lenselink
H. (Hans) Wels
Willem Joost Louwerse
Marnix Niemeijer
F. (Freddy) Gerkema
W. (Wim) van Rijnswou
I. (Irene) Vriens

Voorzitter, lid van het DB, afgevaardigde Parochie OLVA
Vice-voorzitter, Lid van het DB, afgevaardigde namens de PGA
1e Penningmeester, lid van het DB
Secretaris, lid van het DB, portefeuillehouder voor Taakgroep
Kerk & Samenleving
Lid van het DB, portefeuillehouder voor Taakgroep Missionaire
Presentie

Afgevaardigde Evangelische Gemeente De Ark
Afgevaardigde classis Geref.Kerk (vrijgemaakt)I.W.M. (Irene)
Afgevaardigde Nieuw Apostolische Kerk
Secundus
Afgevaardigde Oud Kath.Parochie H.Georgius
Afgevaardigde Oud Kath.Parochie H.Georgius
Secundus
Afgevaardigde classis Geref.Kerk Vrijgemaakt
Afgevaardigde Leger des Heils, korps Eemland
Secundus
Afgevaardigde Prot. Gem. Amersfoort-Noord/Hoogland R.
Afgevaardigde DoReVp
(Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnig Protestanten)
Afgevaardigde DoReVp
Secundus
Afgevaardigde Christelijk Gereformeerde Kerk
Afgevaardigde Ned. Geref. Kerk Amersfoort-Noord
Afgevaardigde Ned Geref. Kerk Amersfoort-Noord
Secundus
Afgevaardigde Ned. Geref. Kerk Amersfoort-Zuid
Afgevaardigde Parochie OLVA
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