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‘Op deze manier zijn
    we op een andere manier 
   met het geloof bezig.’

‘De zondagmiddaggesprekken  
       vind ik een waardevolle
   invulling van gemeente zijn.’

‘De mensen spreken je aan.
Je voelt je gezien.’

Geefomje kerkGeefGeef



De Inham is het kerkje van de protestantse gemeente 
aan Hamseweg 40. Het is de plek waar we samen ko-
men, op zondag en in de week, om kracht en inspirati e 
op te doen voor onze weg door het leven. In de zondag-
se vieringen zoeken we in woord, lied en gebed rust en 
bezinning. We denken na over wat het geloof betekent 
in ons eigen leven en wat wij kunnen betekenen voor de 
mensen om ons heen. 

Een beroepingscommissie met gemeenteleden uit alle 
geledingen van onze kerk is begin 2019 op zoek ge-
gaan naar een nieuwe predikant. Het is een zorgvuldig 
traject geweest waarin de commissie haar uiterste best 
heeft  gedaan om de juiste man/vrouw voor De Inham 
te vinden. Dat heeft  ook resultaat gehad! De voordracht 
van Marti n Snaterse als nieuwe voorganger werd op een 
zeer goed bezocht gemeenteberaad in oktober enthousi-
ast ontvangen en breed ondersteund. In februari mogen 
we hem als nieuwe predikant voor De Inham bevesti -
gen. In 2020 gaan we samen verder bouwen aan onze 
gemeenschap, het belooft  een mooi jaar te gaan worden 
waarbij iedereen welkom is. 

Ook volgend jaar zijn we weer gastheer/-vrouw voor de 
Orthodoxe Christenen uit Eritrea die hun diensten bij 
ons in de kerk houden. Het geeft  aan dat De Inham een 
plek wil zijn met een open vizier naar de samenleving 
waar we zelf onderdeel van zijn.

We zijn blij om Groene Kerk te zijn en blijven naar
nieuwe mogelijkheden zoeken om onze planeet minder 
te vervuilen/belasten. Naast het gebruik van zonne-
panelen en het onderhouden van de moestuin zamelen 
we onder meer oude mobieltjes en cartridges in om te 
recyclen. Wij horen ook graag van uw ideeën om onze 
“footprint” (onze CO-2 uitstoot) te verminderen.

Naast dit alles is het belangrijk dat we elkaar blijven 
ontmoeten: ti jdens de diensten, maar ook bij georgani-
seerde maalti jden, kringen van 8 of speciale diensten, 
zoals bijv. die met muziek van Bløf of de TOP-2000. 
We willen een bloeiende gemeente blijven! 

Op onze website www.inham.net vindt u informati e
over De Inham.

Voorganger:  ds. Marti n Snaterse
 (vanaf februari 2020)
Voorzitt er
wijkkerkenraad a.i.: Aad Oomens  
 inhamoomens@gmail.com 
Scriba
wijkkerkenraad: Jitske Laks  
 scriba@inham.net
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De Inham is van ons allemaal!
De Inham heeft  bij veel gemeenteleden een plekje in hun 

hart. Ze laten dat merken door zich in te zett en voor én 
namens de kerk. Daar zijn we geweldig blij mee, want alleen 

samen kunnen we kerk zijn. In de kerk ontmoeten we elkaar, jong 
en oud, waarbij iedereen zich zelf kan zijn. 

Op zondag komen we samen in onze viering. In lied, gebed en overweging horen 
we de stem van God. Maar daarnaast gebeurt er door de week ook van alles, ont-
moeten we elkaar en vormen we een gemeenschap. Zo is De Inham een plek waar 
we bij willen horen en waar we aan bij mogen dragen. De kerk is er voor iedereen. 
Dat veel mensen geven om hun Inham, merk je aan het werk, dat wordt verzet. 
Juist ook het afgelopen jaar waarin we vacant waren. Het ene heel zichtbaar, het 
andere op de achtergrond. Zo proberen we met elkaar een levende, betrokken
én bloeiende gemeente te zijn. We willen graag dat dát zo blijft  en het samen
met onze nieuwe predikant als het kan nog wat verder uitbouwen. Daarvoor is 
geld nodig. De Acti e Kerkbalans is daarom van groot belang voor onze gemeente. 
Wilt u (weer) geven?

Met hartelijke groet,

Aad Oomens
Voorzitt er Kerkenraad De Inham
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Een nieuwe impuls geven aan
het gemeente zijn, samen met
de nieuwe predikant. Dat betekent
dat we nieuwe initi ati even gaan
ontwikkelen en uitvoeren. Naast
inspirati e, energie en enthousiasme
is daar geld voor nodig.





“Vijft ien jaar geleden kwamen we in Amersfoort (Vathorst) te 
wonen en sinds anderhalf jaar zijn we lid van De Inham. We zijn 

rusti g aan het verkennen wat De Inham voor ons betekent. Jolien 
zit bij het projectkoor. Wat ons aanspreekt is de verzorgde liturgie, 

de liederen en de kleinschaligheid. In de vieringen komen we tot rust. 
De mensen spreken je aan, je voelt je gezien. We ervaren het als een open 

gemeenschap, je mag je geloof beleven op je eigen manier. De toekomst van 
De Inham, met een enthousiaste nieuwe predikant, zien we vol verwachti ng 
tegemoet.”

Arie & Jolien



Nellie en Jeroen hebben een jong gezin. Voor beiden zijn 
de Inhamweekenden belangrijk. Ze zett en zich daar graag 
voor in. De voorbereiding en de weekenden zijn bijzonder. 
De kerk levert een bijdrage, maar iedereen moet ook een 
eigen bijdrage leveren. “De afgelopen drie weekenden 

waren zeer geslaagd! Ook omdat jong en oud van de parti j 
zijn”, aldus Nellie en Jeroen. “Het is mooi om elkaar om een 

andere manier mee te maken, dat zorgt voor meer verbinding. 
Op deze manier zijn we op een andere manier met het

geloof bezig. Wat ons zeer aanspreekt”.

Michiel is 19 jaar en woont bij zijn ouders in Hoogland. De laatste 2 á 
3 jaar komen ze in De Inham. “In onze vorige kerk was te veel poespas”, 
zegt Michiel. “In De Inham is een bepaalde structuur in de diensten en 
daar hou ik van”. Wat Michiel zeker leuk vond was de BLØF dienst
en ook de Top 2000 dienst. “Ik vind het leuk om ergens aan mee
te werken. Niet voor vast, ook omdat het lasti g is te combineren
met mijn werk en studie.” Michiel heeft  in de beroepings-
commissie gezeten. “Leuk en leerzaam om te doen”. 

Nellie & Jeroen
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Ria woont sinds 1991 in Hoogland en was tot 1998 werkzaam als 
wijkverpleegkundige. Daarna samen met haar man ti en jaar beheer-
der van een klein bungalowpark. “Wij waren beide acti ef in diaconie 
en kerkenraad”. Enkele jaren geleden overleed Wim. “Samen met 
kinderen/kleinkinderen en warme aandacht van veel Inhammers 
kan ik toch weer genieten van het vrijwilligerswerk voor de 
Hooglandse Maatjes. De zondagmiddaggesprekken vind ik 

een waardevolle invulling van gemeente zijn. Ook 
denk ik er wel eens aan of het mogelijk is om 

na de dienst een muzikaal optreden en 
eenvoudige lunch te hebben. Het 

elkaar kunnen ontmoeten vind 
ik erg belangrijk. Dat is voor 

mij ook kerk zijn”.

RiaRia



Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
De Protestants 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. 

U krijgt deze folder, omdat u ingeschreven staat
bij de Protestantse gemeente Hoogland/ 
Amersfoort-Noord voor de wijk De Inham. 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 vrij-
willigers, pastores en andere medewerkers. Dankzij 
hen kunnen we er zijn voor elkaar, een luisterend oor 
vinden en meedoen aan tal van acti viteiten voor jong 
en oud. Zonder deze mensen zou het onmogelijk zijn 
om kerk te zijn.

In fi nanciële zin zijn we één kerk. Centraal worden
de grote uitgaven gedaan zoals de kerkgebouwen,
de pastores en andere betaalde medewerkers. 
Hiervoor is deze acti e kerkbalans bedoeld. 

Wij vragen aan U een fl inke bijdrage. Als het enigszins 
mogelijk is, duidelijk meer dan vorige jaren omdat 
onze kosten toenemen en het aantal gevers ieder jaar 
tot nu toe iets minder is. Wij durven dat ook te
vragen omdat we weten dat als iedereen meedoet 
onze fi nanciën weer gezond worden.

De Inham is een acti eve en gezonde wijk en warme 
gemeenschap waar we trots op zijn. Op basis van
het koersdocument en met onze nieuwe predikant
ds. Marti n Snaterse wordt er verder gebouwd aan
de toekomst.
Bouwt u ook mee aan de kerk van de toekomst?

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees van Beem



Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Begroting alle wijken 2020

Begroti ng 2020

In deze folder hebt u kunnen lezen waar De Inham 
voor staat. De Inham is fi nancieel gezien een onder-
deel, samen met 2 andere wijken, van de PKN kerk in 
Hoogland/Amersfoort Noord. Van daaruit worden de 
kosten voor bijvoorbeeld de professionele medewer-

kers, de gebouwen, de organisati e enzovoorts betaald. 
Hieronder een overzicht van de uitgaven en inkomsten 
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 1 februari 2020 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, fondsenwerving
033 4620076, fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl

Hartelijk dank
   voor uw
      bijdrage!




