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Geef vandaag
    voor        de kerk   van morgen
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...dat, is waar de oecumenische geloofsgemeenschap in 
Amersfoort-Noord voor staat.

Vanuit verschillende geloofsachtergron-
den (vooral katholiek en protestant) en 
met interesse voor en delen van elkaars 
tradities, symbolen en sacramenten 
trekken we samen op. In de zondagse 
vieringen en in veel verschillende en 
vernieuwende doordeweekse kerkelijke 
activiteiten, in social media maar ook in 
het omzien naar elkaar. Het Brandpunt 
en De Herberg maken deel uit van de 
oecumenische geloofsgemeenschap 
voor de wijken Zielhorst-Kattenbroek- 
Nieuwland en daarbuiten. De Oecume-
nische Wijkraad is verantwoordelijk voor 
de kerkelijke organisatie.

Kerkelijk centrum is Het Brandpunt. 
Je kunt er elke werkdag terecht voor 
een kop koffie, een praatje, of om even 
op adem te komen. Het stiltecentrum 
in Het Brandpunt staat dan open als 
intieme plek om met een kaars iemand 

te gedenken, te bidden, een gebeden-
boek in te zien of om gewoon even stil 
te zijn. Het hele jaar door is er in Het 
Brandpunt van alles te doen: zingen, 
muziek maken, ontmoeting en samen 
zoeken naar zingeving. Veel activiteiten 
en gespreksgroepen bieden jong en 
oud met uiteenlopende interesses een 
zeer gevarieerd programma; geloven is 
immers een werkwoord. Elke zondag-
ochtend is er om 10.45 uur een viering, 
live of via internet bij te wonen.

In Nieuwland staat ontmoetingscentrum 
De Herberg open om elkaar te ontmoe-
ten en te vieren. Elke eerste zondag 
van de maand is er een oecumenische 
meditatieve ontmoeting. Als inloophuis 
biedt De Herberg gastvrijheid voor de 
hele wijk met een scala van activiteiten 
en open inloop op werkdagen.

Geloven in wat
   je verbindt -
   en je laten 
uitdagen door
    diversiteit...



Oecumenische geloofsgemeenschap 
Het Brandpunt 
Het Brandpunt
 Laan naar Emiclaer 101 
 3823 EG Amersfoort 
 T 033 - 4554666 
 www.hetbrandpunt.net
 open op werkdagen: 10.00 - 12.00 uur
 vieringen op iedere zondag om 10.45 uur

De Herberg 
 Watersteeg 85, 3824 EL Amersfoort 
 T 033 457 1141
 www.herbergnieuws.nl
 open op werkdagen: 10.00 - 12.00 uur.
 Vieringen op eerste zondag van de maand 
 om 11.00 uur

Voorzitter Oecumenische Wijkraad
 Johan van der Vorm (T 06 28650667  
 E johanvandervorm@kpnmail.nl ) 
Predikanten 
 ds Anna Walsma (T 033-8892915  
 E a.walsma@pkn.nl )
	 dr.	Geurt	Roffel	(M	06	–	52353726 
	 E	geurtroffel@hetbrandpunt.net	)
Pastoraal werker
 Josephine van Pampus (T 033-8890994 
 E jvanpampus@casema.nl )
Pastoraal meldpunt
  Dolly de Vries (T 033-4561705) en Janna Specken 
(T	033-4556398),	E	pastoraat@hetbrandpunt.net

“Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen... 
     daarom geef ik voor mijn kerk”
God ontmoeten is een spiritueel moment, diepe beteke-
nisgeving in de natuur of waar ook, soms bij een lichtje. 
Uit geloof en in liefde de ander, binnen en buiten onze 
geloofsgemeenschap, in de ogen zien en die nabij weten. 
In onze oecumenische traditie doen ‘gebouwen’ er dan 
minder toe maar de ontmoeting des te meer. Zeker als de 
coronapandemie je terugbrengt tot de essenties. 

Onze geloofsgemeenschap is meer een ruimte waar het 
geloof voortleeft, opklinkt en gezegd mag worden. Onge-
acht wie je bent en waarin je veilig mag samenzijn. Ge-

meenschap is dan de ontmoeting met die ander met 
wie je je verbonden weet, naar wie je om- of uit-

ziet wetend dat de Eeuwige daar bij is. Door 
alles heen blijven we hoopvol in beweging.

Onze gemeenschap onderweg vraagt in 
deze bijzondere tijd juist nu om inzet, 
middelen en investering om het geloof 
ook te kunnen delen via nieuwe media 

en werkvormen. Zo is voor vieringen en 

pastoraat de app belangrijk geworden. Om onze organi-
satie draaiend te houden is Teams en Zoom onmisbaar. 
Om te kunnen vieren en zingen over internet is ontwik-
keling in audiovisuele techniek nodig. Nog even en we 
kunnen misschien ook video gaan streamen. Maar het 
blijft mensenwerk: creatief samenwerken geïnspireerd 
door Geestkracht. Met veerkrachtig en onverwacht talent 
van pastores, kosters, dirigent en vrijwilligers hebben we 
het afgelopen jaar onze gemeenschap vleugels gegeven. 
Maar ook met elkaar hard en praktisch samengewerkt aan 
nodige zorg.

Ik weet dat u, jij, wij geven om onze geloofsgemeenschap. 
Kerkbalans zoek daar weer de middelen voor om die te 
ondersteunen.
 
Doe je weer mee?

Johan van der Vorm
Voorzitter 
Oecumenische wijkraad



Het Brandpunt wil zich in 2021
inzetten op gemeenschapsopbouw 

en veerkracht. 
 We willen investeren in 

inspirerende werkvormen en middelen 
om veelzijdige wijzen van ontmoeting 

mogelijk te maken.

Johan
Een plek waar ik me thuis voel en mezelf kan zijn.

‘Het Brandpunt is voor mij 
een plek waar ik me thuis voel 

en mezelf kan zijn. Ik ben in 
Apeldoorn opgegroeid en ging daar 

naar een kerk waar gereformeerd, 
hervormd en katholiek in een gebouw 

samenkwamen. Voor mij was er daardoor 
veel herkenning toen ik in Het Brandpunt kwam. 

Kerkzijn doen we niet alleen op zondag maar het is ook 
het kerkzijn daarbuiten. Wat mij het meest in Het Brandpunt aan-
spreekt is de aandacht die er voor iedereen is: voor de jeugd en voor 
alle andere groepen die er zijn. In de toekomst zie ik Het Brandpunt als 
een plek waar onze zoon Sem zal opgroeien, waar geloofsopvoeding 
zal plaatsvinden.’



INT
‘Ik ben zeer enthousiast over De Herberg. De Herberg geeft 
mij altijd een warm en welkom gevoel. Eén keer in de maand 
is er op zondag een dienst die ik als sfeervol ervaar. Er zijn 
allerlei clubs in De Herberg. Iedere dag is De Herberg van 
10.00 tot 12.00 uur open. Ik ben daar regelmatig, net als 
andere vrijwilligers. We zijn een groep vrijwilligers die veel 
voor elkaar over heeft. Veel mensen komen voor een kopje 
koffie en een praatje. Vooral in deze coronatijd, waar veel 
op afstand gebeurt, doet me dat goed. De toekomst van  
De Herberg zie ik positief in. De Herberg zal als 
ontmoetingsplek in de wijk 
zeker niet verdwijnen.’

Mieke
De Herberg geeft mij altijd een warm en welkom gevoel.
De Herberg geeft mij altijd een warm en welkom gevoel.

Hubert

Een veerkrachtige gemeenschap die ons allen inspireert

‘Het Brandpunt geeft me de ruimte en 
het gevoel om het geloof uit te diepen, 
uit te werken en te blijven zoeken en 
inspireren. Onderweg naar de kerk van 
morgen ontmoet ik veel enthousiaste 
Brandpuntleden en zie daardoor onze kerk 
als een veerkrachtige gemeenschap die ons 
allen inspireert. We bundelen onze krachten 
om de boodschap van Jezus Christus en de kerk 
gestalte te geven. Een parel is kennis te nemen 
van andere geloven en met elkaar in gesprek te 
blijven. Het is een zoektocht met anderen naar de kerk 
van morgen. We moeten kijken naar alle mensen en ze met 
open armen ontvangen, zodat iedereen zich thuis voelt ongeacht 
afkomst, huidskleur of geaardheid.’



U krijgt deze kerkbalansbrochure, omdat u ingeschreven 
staat bij de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort- 
Noord voor de wijk Het Brandpunt & De Herberg. Als dit  
niet klopt wilt u dat dan alstublieft doorgeven aan het  
kerkelijk bureau? Dan passen wij dat aan.

In de wijken wordt heel veel werk verzet door vrijwilligers, 
pastores en andere medewerkers. Dankzij hen kunnen we er 
zijn voor elkaar, een luisterend oor vinden en meedoen aan tal 
van activiteiten voor jong en oud. Zonder deze mensen zou 
het onmogelijk zijn om kerk te zijn. Het jaar 2020 is natuurlijk 
bijzonder door de coronapandemie. Met bewondering kijken 
we naar het vele werk dat verzet is om met elkaar verbonden 
te blijven en een echte gemeenschap te blijven vormen. We 
kunnen dit zien als een echte stress-test voor ons kerkzijn.

In financiële zin zijn we één kerk. Centraal worden de grote 
uitgaven gedaan zoals de kerkgebouwen, de pastores en 
andere betaalde medewerkers. Hiervoor is deze actie kerk- 
balans bedoeld. 

Wij vragen aan U een flinke bijdrage. Als het enigszins mo-
gelijk is, duidelijk meer dan vorige jaren omdat onze kosten 
toenemen en het aantal gevers ieder jaar tot nu toe iets min-
der is. Wij durven dat ook te vragen omdat we weten dat als 
iedereen meedoet onze financiën weer gezond worden.

Het Brandpunt & De Herberg is een unieke oecumenische ge-
loofsgemeenschap en is uw steun meer dan waard. De kosten 
van het gebouw en kosters worden gedeeld met de katholieke 
kerk. De kosten van de protestantse voorgangers komen voor 
onze rekening. Als iedereen zijn/haar bijdrage verhoogt dan 
krijgen we ons ‘huis’ op orde! Wij hebben in ieder geval de 
pastoraatskosten, de investeringen en het onderhoud gewoon 
weer ingepland. 
 
Bouwt u ook mee aan de kerk van morgen?
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Harm Blaak

Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
De Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord is een veelkleurige geloofsgemeenschap, die bestaat uit  
drie wijkgemeenten met elk een eigen karakter. De Inham, Veenkerk en Het Brandpunt & De Herberg. De wijken 
werken vooral samen binnen de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. Samen weten we ons geroepen om 
gemeente van Jezus Christus te zijn. Daartoe laten wij ons inspireren door het geloof in God, door het leven van  
Jezus en de Bijbelse verhalen.

In deze brochure hebt u kunnen lezen waar Het Brandpunt & 
De Herberg voor staat. Het Brandpunt & De Herberg is financieel 
gezien een onderdeel, samen met de twee andere wijken, van 
de PKN kerk in Hoogland/Amersfoort-Noord. Van daaruit 

worden de kosten voor bijvoorbeeld de professionele 
medewerkers, de gebouwen, de organisatie enz. betaald. 
Hieronder een overzicht van de uitgaven en inkomsten van 
de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.
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Oase van rust in 

de hectiek van alledag
Bijdrage
landelijke
organisatie PKN 27,00

Kerkdiensten 30,60

Beheer
en adminstratie 27,80

Salarissen
en vergoedingen 51,60

Gebouwen,
onderhoud en huur 79,20

Pastoraat 301,80

Totaal 518,00

UITGAVEN

Protestantse gemeente
Hoogland/

Amersfoort-Noord

Tekort 36
Rente 11
Overige bijdragen 38 
Subsidie 10
Verhuur en exploitatie 46
Actie kerkbalans 374

Totaal 518

INKOMSTEN

Begroting alle wijken 2021 ( x € 1.000 )



Richtlijn
Hebt u behoefte aan een richtlijn om uw bijdrage 
te bepalen? We doen graag een voorstel:
•  Als uw netto jaarinkomen minder is dan 

€ 10.000, geef dan wat u kunt missen.
•  Als uw netto jaarinkomen meer is dan 
 € 10.000, geef dan tenminste 3% van uw 
 netto jaarinkomen.

Belastingvoordeel
•  Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift opvoeren 

bij de aangifte inkomstenbelasting. Onze kerk heeft 
een ANBI-registratie.

•  Meer informatie vindt u op www.lopendvuur.net 
onder kerkbalans

Tenslotte
Op zaterdag 30 januari 2021 gaan we alle toezeggingen 
tellen. We vertrouwen en hopen erop dat we in balans zijn. 

Namens het College van kerkrentmeesters.

Harm Blaak, voorzitter  
 T 033 4565515, voorzittercvk@pknamersfoortnoord.nl   
Karl de Vries, geldwerving 
 T 033 4620076, fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl


