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‘Een naar buiten
   gericht huis met
  een open oog en oor  
    voor haar omgeving.’

‘Een plek met een
  diversiteit aan
     mensen vanuit
    verschillende
      invalshoeken.’

‘Is en blijft  voor mij een
  inspirerende plek. Ik kom er

dan ook met veel plezier.’
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Oecumenische geloofsgemeenschap
Het Brandpunt

Het Brandpunt
Laan naar Emiclaer 101 
3823 EG Amersfoort 
T 033 - 4554666 
www.hetbrandpunt.net
Open: werkdagen 10.00 - 12.00 uur
Vieringen: iedere zondag om 10.45 uur

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

Voorzitt er Oecumenische Wijkraad:
Johan van der Vorm (T 06 28 65 06 67, 
E johanvandervorm@kpnmail.nl) 

Predikanten:
ds Anna Walsma
(T 033-8892915,
E a.walsma@protestantsekerk.nl) 
dr. Geurt Roff el (M 06 – 52 35 37 26, 
E geurtroff el@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

Oecumenische geloofsgemeenschap
  Het Brandpunt
Geloven in wat je verbindt – en je laten uitdagen door diversiteit. Dat is waar 
de oecumenische 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 viteiten, 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-Katt enbroek- 
Nieuwland en daarbuiten. De Oecumenische Wijkraad is verantwoordelijk 
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 om 10.45 uur een viering. 

In Nieuwland staat ontmoeti ngscentrum De Herberg open om elkaar te ont-
moeten en te vieren. Elke eerste zondag van de maand is er een oecumenische 
viering. Als inloophuis biedt De Herberg gastvrijheid voor de hele wijk met een 
scala van acti viteiten en open inloop op werkdagen.
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Zorgen  voor ons huis
Dit keer geen ‘kerk’ in de ti tel? Zorgen voor ons huis zet ons even

op het andere been. Het Brandpunt en de Herberg bieden graag alle 
ruimte om gemeenschap te zijn. We doen ons best door dat huis op 

orde hebben en te voorzien van moderne faciliteiten, vrij van lekkages 
en met een goed onderhouden orgel en piano. Zomaar wat zaken die afge-

lopen jaar om aandacht vroegen. 

Maar ook: huis is ook thuis en je daarin geborgen en aangesproken weten. Daar zijn 
we zelf aan zet. Bijvoorbeeld als vriendin maar ook als zanger van de Cantorij, in het 
zoeken naar hoe we zuinig omgaan met energie en behalve milieusparend ook ons 
huishoudboekje ontzien. Een diaconie die je opzoekt met een rozenacti e om je te 
bemoedigen om te zien naar die ander die zorg nodig heeft : op straat maar ook als 
mantelzorger. Maar ook door er gewoon voor elkaar op zondag te zijn en samen de 
vieringen inhoud te geven en een mooi spiritueel rustpunt te beleven. 

Mensenwerk van jou en mij waar vitaliteit, warmte en zorgzaamheid afstraalt. 
Zorgen voor onze gemeenschap en zorgen voor alles wat dat faciliteert. Dat vraagt 
ondernemerschap en pro-acti viteit maar ook dat we over de nodige (fi nanciële) 
hulpbronnen beschikken. Onze zorg ook jouw zorg? Doe je weer mee?

Johan van der Vorm
Voorzitt er Oecumenische wijkraad





Het Brandpunt/De Herberg wil als
ondernemende gemeenschap in 2020 
extra investeren in inspirerende
acti viteiten, met name duurzaamheid, 
jeugdwerk en muzikale ondersteuning
in onze vieringen. Naast inspirati e, 
energie en enthousiasme vragen wij
u ook daarin een fi nancieel aandeel
te nemen.
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“Wat is Het Brandpunt voor mij? Voor mij is het een naar 
buiten gericht huis met een open oog en oor voor haar 
omgeving. Staand midden in de samenleving. Waar ik mij 
thuis voel, waar ik mij kan opladen, mij kan laten inspireren 
en tot rust kan komen. Het Brandpunt is voor mij ook een 
huis, waar nieuwe ideeën, nieuwe vormen tot ontwikkeling 
kunnen komen. Daar werk ik graag aan mee. Ja, ik ben

daar echt op mijn plek, zingend in de cantorij, acti ef in de
commissie Vieringen, aansprekende vieringen en mooie

ontmoeti ngen met mensen”.     

Mary



“Het Brandpunt is voor mij een ontmoeti ngsplaats 
voor medegelovigen. Een plek met een diversiteit aan 
mensen vanuit verschillende invalshoeken. Oecumene 
ten top. Inspirerend en voedend voor mijn geloofs-
leven. Niet alleen spiritueel, maar ook hoe ik in de 

wereld wil staan. De ander nabij zijn. In het pastoraat 
en het jeugdwerk komt dit voor mij goed tot zijn recht. 

Wanneer Het Brandpunt zich blijft  inzett en om ruimte 
te geven aan inspirerende acti viteiten op het vlak 

van duurzaamheid en jeugdwerk tot ontmoeten 
en muziek maken in onze vieringen, dan ziet de 

toekomst van Het Brandpunt er goed uit. Ik werk 
daar graag aan mee”.  

Victor



“Het kerkenwerk wordt voor een groot deel gedragen door vrijwilligers. 
Daar drijft  de kerk op. Aan de andere kant hebben we ook professio-
nals nodig. We verwachten van de kerk steeds meer een organisati e 
op professioneel niveau met het oog voor kwaliteit van vieringen, 
voor muzikale ondersteuning op hoog niveau, voor duur-
zaamheid, voor goed pastoraat en jeugdwerk. Dat wens 

ik Het Brandpunt/De Herberg toe en daar geef 
ik voor! Het Brandpunt/De Herberg is 

en blijft  voor mij een inspirerende 
plek. Ik kom er dan ook met 

veel plezier”.

Peter



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 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 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.

Het Brandpunt/De Herberg is een unieke oecume-
nische geloofsgemeenschap 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 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 Het Brand-
punt voor staat. Het Brandpunt is fi nancieel gezien
een onderdeel, samen met 2 andere wijken, van
de PKN kerk in Hoogland/Amersfoort Noord. Van 
daaruit worden de kosten voor bijvoorbeeld de profes-

sionele medewerkers, de gebouwen, de organi-
sati e enz. 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!




