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Een uitgave
rond

... waar je een 
een moment 
van bezinning
vindt.’

‘Het Brandpunt

... de gezamenlijke
maalti jden met
wijkbewoners zijn
een mooie parel!’

‘De Herberg

Het Brandpunt
  & De Herberg



G��f voor je kerk,
Jij, u en ik mogen weten dat onze oecumenische geloofsgemeenschap 
vitaal en levendig is. Veel energie, creati viteit en samenwerking maken 
dat wij mensen van Het Brandpunt en De Herberg samen blijven. 
Met elkaar verbonden in ons geloof of we nu katholiek, protestants of 
anders geïnspireerd zijn. De warmte van onze gemeenschap maakt dat 
we ons thuis kunnen voelen in een kerk voor jou en die in beweging 
blijft . We mogen de Geest door onze gemeenschap laten waaien, zeg 
ik wel eens. 

Zo wordt er vrije ti jd, denkkracht, middelen en veel geld gestoken in 
acti viteiten en voorzieningen om elkaar te steunen en onderweg naar 
morgen onze inspirati e door te vertellen. De diverse inzet is waarde-
vol en fi jn om aan mee te werken. Denk aan het onderhoud van onze 
gebouwen, waarvoor behalve een gevuld onderhoudfonds, ook het 
cleanteam, onze bouwkundig adviseur, (hulp)kosters en de werkgroep 
Groene kerk acti ef zijn. De vernieuwende vieringen op zondag en 
door de week. Maar ook de persoonlijke ondersteuning waar onze 
pastores, administrati e en pastoraal team acti ef zijn. met ICT-syste-
men om dit mogelijk te maken. Onze kerkrentmeesters zorgen voor 
alle faciliteiten en gebruiken uw bijdrage ook voor vernieuwingen.
Wat mooi dat mede daardoor de taakgroep Oecumene Acti ef 
samen met gedreven vrijwilligers Zindex033.nl in lucht kon brengen. 
En vergeet niet de investering in zonnepanelen en de mooie
Brandpunt-huiskamer voor gesprekken.

Wat denk je? Doe je weer mee?

Met vriendelijke groet,

Johan van der Vorm 
Voorzitt er Oecumenische Wijkraad

Oecumenische
geloofsgemeenschap
Het Brandpunt
De Herberg

Het Brandpunt en de Herberg maken 
deel uit van de oecumenische geloofsge-
meenschap voor de wijken Zielhorst-Kat-
tenbroek-Nieuwland en daarbuiten. De 
Oecumenische Wijkraad is verantwoorde-
lijk voor de kerkelijke organisati e. 
Kerkelijk centrum is Het Brandpunt. Je 
kunt er elke werkdag terecht voor een 
kop koffi  e, een praatje, of om even op 
adem te komen. Het sti ltecentrum in Het 
Brandpunt staat dan open als inti eme plek 
om met een kaars iemand te gedenken, 
te bidden, een gebedenboek in te zien of 
om gewoon even sti l te zijn. Het hele jaar 
door is er in Het Brandpunt van alles te 

doen: zingen, muziek maken, ontmoeti ng 
en samen zoeken naar zingeving. Veel 
acti viteiten en gespreksgroepen bieden 
jong en oud met uiteenlopende interesses 
een zeer gevarieerd programma; geloven 
is immers een werkwoord. Elke zondag-
ochtend is er een viering. 
In Nieuwland staat ontmoeti ngscentrum 
De Herberg open om elkaar te ontmoeten 
en te vieren. Elke eerste zondag van de 
maand is er een oecumenische viering. 
Als inloophuis biedt De Herberg gast-
vrijheid voor de hele wijk met een scala 
van acti viteiten en open inloop op
werkdagen.

Geloven in wat je verbindt – en je laten uitdagen door diversiteit. Dat is waar de oecu-
menische geloofsgemeenschap in Amersfoort-Noord voor staat. Vanuit verschillende 
geloofsachtergronden (vooral katholiek en protestant) en met interesse voor en delen 
van elkaars traditi es, symbolen en sacramenten trekken we samen op. In de zondagse 
vieringen en in veel verschillende en vernieuwende doordeweekse kerkelijke acti vitei-
ten, social media maar ook in het omzien naar elkaar.

Contactgegevens
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 – 4571141
www.herbergnieuws.nl
Open op werkdagen: 10.00 - 12.00 uur
Vieringen op elke eerste zondag van de maand
om 11.00 uur

Voorzitt er 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 Roff el
(M. 06 – 52353726, E geurt.roff el@hetbrandpunt.net )
Pastoraal werker:
Josephine van Pampus
(T 033-8890994, E jvanpampus@casema.nl )
Pastoraal meldpunt:
Dolly de Vries (T 033-4561705, E devriesdolly@gmail.com) 
en Janna Specken (T 033-4556398),
E pastoraat@hetbrandpunt.net



Hennie ervaart betrok-
kenheid en warmte in Het 
Brandpunt. De vieringen 
zijn voor hem een moment van 
bezinning en houden hem scherp. 
Gerechti gheid en duurzaamheid zijn 
daarbij belangrijke thema’s. Zowel 
in de vieringen als in werkgroepen 
wordt hij bezield. Hij vindt er 
de verbinding met God en met 
de wereld. “Als je samen ergens 
je schouders onder zet, komen 
er mooie dingen tot stand”. Zoals 
met de werkgroep ‘Het Brandpunt 
duurzaam op weg’; de OWR biedt 
ruimte om zaken op te pakken en er is 
ook draagvlak voor binnen Het Brandpunt. 
Kostbare Brandpuntparels zijn het omzien 
naar elkaar, zingen in de cantorij en de werk-
groep die Het Brandpunt tot een ‘Groene kerk’ 
maakte.

He� ieA� e� e

‘Als je
samen ergensje schouders onderzet, komen er mooie dingen
tot stand!’

Annett e verhuisde 25 jaar geleden met haar man 
Jan en zoon Floris van Deventer naar Katt en-
broek. In Amersfoort zochten zij een kerk en 

kwamen bij Het Brandpunt uit. In Amersfoort zijn 
zoon Rutger en dochter Julia geboren. Het Brandpunt 

is voor haar een rustpunt en ontmoeti ngsplek waar je in 
de hecti ek van alledag even een moment van bezinning hebt. 

Annett e ervaart in Het Brandpunt dat iedereen zichzelf mag 
zijn. Wie en hoe we ook zijn, we hebben elkaar nodig. De weke-

lijkse bloemengroet, ook voor kinderen, als blijk van medeleven uit de 
gemeenschap vindt zij een mooie Brandpuntparel.

David

David is afk omsti g uit Rwanda en kerkte eer-
der in de Pieterskerk in Utrecht. Nadat hij 
verhuisde van Bunnik naar Amersfoort 
kwam hij in Het Brandpunt terecht. 
Hij ervaart het als een warme plek 
en de vieringen zijn een moment van 
rust in de drukke werkweek. De manier 
van vieren, de uitleg van de Bijbel en de 
muziek spreken hem erg aan. De ontmoeti ng 
met andere mensen maakt dat hij zich thuis 
voelt in Het Brandpunt. Hij waardeert het dat hij 
gevraagd wordt méé te doen, zoals ook met het brood 
bakken voor de viering op Witt e Donderdag. Dat zijn 
voor hem parels.

‘ De manier van vieren,
 de u� leg van de Bijbel
 en de muziek, spreken
 erg ��n.’

‘Een rustpunt en ontmoe� ngsplek

 w��r je even ��n moment

 van bezi� ing hebt.’

Wat doet de kerk?

... en    m��r ...

In de zondagse vieringen
beleven we inspirati e,

ontmoeti ng en de
ontdekking hoe oude 
verhalen en het
evangelie over ons

en over vandaag gaan.

Voor veel mensen vormt de kerk een
belangrijke kring bij intense 
momenten in het leven. En, 
een fi jne plek voor mooie 
ontmoeti ngen of gewoon 

even rust.

Ziekte, scheiding,
problemen op

het werk... 
Je kan zomaar in 

zwaar weer raken. In 
de kerk vind je alti jd 

een luisterend oor.

We zijn een duurzame 
Groene Kerk en sti mu-

leren een duurzame 
leefsti jl. Omdat we zorg 
dragen voor het behoud 

van onze aarde.



Onze gemeente wil zich verder ontwikkelen als 
een eigenti jdse kerkgemeenschap, die wil inspi-
reren tot en ondersteuning wil geven aan ieder 
in zijn/haar: 
• Relati e van mens tot God 
• Relati e van mens tot mens
• Relati e van mens tot de schepping

Het kerkenwerk vindt primair op wijkniveau 
plaats. Mensen voelen zich verbonden met de 
wijk. Daar begint de bezieling en worden de 
acti viteiten uitgevoerd. Alleen wat meerwaarde 
heeft  of absoluut noodzakelijk is wordt boven-
wijks gedaan en valt daarmee onder de verant-
woordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. 
Noodzakelijk zijn daarbij met name de zorg voor 
externe relati es, het vastgoedbeheer, de facilitai-
re ondersteuning, de kerkelijke administrati e, 
onze begraafplaats Coelhorst en het human 
resource management. De samenwerking vindt 
al jaren plaats binnen de Diaconie en binnen het 
College van Kerkrentmeesters. Ook het team 
van pastores werkt samen. 

In fi nanciële zin heeft  de bovenwijkse samen-
werking zeker meerwaarde. Hierin is de
onderlinge solidariteit een groot goed en
dat blijft  zo. Maar hierin wordt ook nadruk-
kelijk een (mede)-verantwoordelijkheid bij 
de wijken gelegd. Het streven is dat op termijn 
in elke wijk de inkomsten en uitgaven in
evenwicht zijn. 

Het Brandpunt/De Herberg is een unieke 
kerkgemeenschap en is uw steun meer dan 
waard. De kosten van de gebouwen en 
kosters worden gedeeld met de katholieke 
kerk. De kosten van de protestantse pastores 
komen voor onze rekening. De uitgaven voor 
de wijk zijn echter hoger dan de inkomsten. 
Een hogere extra bijdrage is dan ook nood-
zakelijk. Gezien de leeft ijdsopbouw van onze 
wijk kan de gemiddelde bijdrage ook best 
omhoog. Als iedereen zijn/haar bijdrage ver-
hoogt gaat dat lukken! Wij hebben in ieder 
geval de pastoraatskosten, de investeringen 
en het onderhoud gewoon weer ingepland.

De Protestants Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord is een veelkleurige geloofsgemeenschap, 
die bestaat uit drie wijkgemeenten met elk een eigen karakter. (Het Brandpunt/De Herberg, De 
Inham, Veenkerk). Samen weten ze zich geroepen om gemeente van Jezus Christus te zijn. Daartoe 
laat zij zich inspireren door haar geloof in God, door het leven van Jezus, de Bijbelse verhalen en 
vragen van de samenleving en nodige zorg voor de schepping.

Protestantse gemeente
Hoogland / Amersfoort Noord Begroti ng alle wijken 2019 

In deze folder hebt u kunnen lezen waar Het Brandpunt/De Herberg voor staat.
Het Brandpunt/De Herberg is fi nancieel gezien een onderdeel, samen met de twee andere 
wijken, van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort Noord. Van daaruit worden
de kosten voor bijvoorbeeld de professionele medewerkers, de gebouwen, de organisati e enz. 
betaald. Hieronder een totaaloverzicht van de uitgaven en inkomsten van de drie wijken
van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.

Richtlijn
Hebt u behoeft e aan een richtlijn om uw bijdrage te bepalen? We doen graag een voorstel:
• Als uw nett o jaarinkomen minder is dan € 10.000, geef dan wat u kunt missen.
• Als uw nett o jaarinkomen meer is dan € 10.000, geef dan tenminste 3% van uw nett o jaarinkomen.

Belasti ngvoordeel
•  Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift  opvoeren bij de aangift e inkomstenbelasti ng.

Onze kerk heeft  een ANBI-registrati e.
• Meer informati e vindt u op htt p://www.lopendvuur.net/ onder kerkbalans

Tenslott e
Op zaterdag 2 februari 2019 gaan we alle toezeggingen tellen. We vertrouwen en hopen erop
dat we in balans zijn. 

Namens het College van kerkrentmeesters,

Kees van Beem, voorzitt er 033 7074134, voorzitt ercvk@pknamersfoortnoord.nl   
Karl de Vries, geldwerving 033 4620076, geldwerving@pknamersfoortnoord.nl 

Voor Nohemia is De Herberg een vrije ontmoeti ngsplek in Nieuw-
land. Zij vindt er de ontmoeti ng met andere mensen en je mag er 

zijn zoals je bent. Als gastvrouw wil zij ook graag bijdragen aan 
die ontmoeti ng, met een opmerkzaam hart naar anderen. 

Een gastvrije plek bieden aan iedereen die behoeft e 
heeft  aan contact, want ‘met een kop koffi  e kom je tot 
een gesprek’. Ook vindt ze het fi jn om mee te denken in 

de voorbereiding van de maandelijkse Herbergviering. Ze 
leert de liederen kennen en de woorden geven haar kracht. 

De gezamenlijke maalti jden waarin wijkbewoners kunnen aan-
schuiven zijn een mooie Herbergparel.

Nohemia

G��ft u ook om uw kerk?

( x eur 1.000,- )



Bedankt

  voor uw 

 bijdrage!


