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Activiteitenkalender 2017-2018 van De Bron - De Hoeksteen - Emmaüskerk - Fonteinkerk      AMERSFOORT  

 

 

activiteit (1e) datum locatie 

   

  1 - Veelbelovende Woorden 05-09-2017  Inloophuis Batostraat 2  

  2 - Liederen met een verhaal 21-09-2017  Emmauskerk, Noordewierweg 131  

  3 - Liedjes uit de Bijbel 25-09-2017  De Bron, Vogelplein 1  

  4 - Boeken die helpen 27-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  5 - Bijbelstudiekring 01-10-2017  huiskamer in Schothorst  

  6 - Bibliodrama 04-10-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  7 - Leerhuis: Bidden, zo gezegd, zo gedaan 09-10-2017  Emmauskerk, Noordewierweg 131  

  8 - Niet in Gods naam 13-10-2017  huiskamer in Schothorst  

  9 - Exodus als levensreis 17-10-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

10 - Wees erbij Café De vrede verbeeld 22-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

11 - Wees erbij Café Lutherjaar 30-10-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

12 - Wees erbij Café Het werk van Hans Andreus 10-11-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

13 - De Hervorming in Amersfoort: een keerpunt? 23-10-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

14 - Het begin van het leven: wat er kan en de  

        vragen die het oproept 

08-11-2017  De Bron, Vogelplein 1  

15 - Christelijke dichters 04-01-2018  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

16 - Catharijneconvent 07-01-2018    

17 - Rijksmuseum 20-01-2018    

19 - Taizékoor 12-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

20 - Muziek en Ontmoeting 17-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

21 - Musical De toren van Babel 12-10-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

22 - Filmavond 17-11-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

23 - Het nieuwe liedboek 17-01-2018  De Bron, Vogelplein 1  

24 - Mattheus en Johannes Zoek de verschillen 14-03-2018  De Bron, Vogelplein 1  

25 - Kinderkoor jan/feb 2018  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

26 - Cantorij en vespers nntb  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

27 - Filmkring: Goed Bekeken nntb  huiskamer in Zielhorst  

28 - Poppenkast 10-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

29 - Goede raad voor drukke mensen 12-09-2017  De Bron, Vogelplein 1  

30 - Samen aan Tafel meerdere  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

31 - Meditatie 24-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

32 - Naald en Draad 29-09-2017  huiskamer in Amersfoort  

33 - Goede gesprekken rondom geloven 05-10-2017  huiskamer in Amersfoort  

34 - Retraiteweek in Taize 26-10-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

35 - Lekker lezen?! 15-11-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

36 - Single in de kerk 11-12-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

37 - Belijdenis : iets voor jou? 21-01-2018  De Bron, Vogelplein 1  

38 - Kloosterweekend Liobaklooster 16 t/m 18-

02-2018 

   



   

   

   

   

   

39 - Sport- en speldag mei/juni 

2018 

   

40 - SAMENSpraak meerdere  huiskamer in Amersfoort  

41 - Van Zwaluwenburg naar Zuiderzee 14-10-2017    

42 - Cotlandenpad 28-10-2017    

43 - Met Berend Botje naar Wolfheze 11-11-2017    

44 - Met Berend Botje naar Lunteren 10-03-2018    

45 - Wandeling langs de Vecht tussen Maarssen en  

        Utrecht 

24-03-2018    

46 - Groene Wissel Wandeling 07-04-2018    

47 - Overlangbroeksepad 14-04-2018    

48 - Breukerengpad 05-05-2018    

49 - Fietswandeltocht 12-05-2018    

50 - Meditatief wandelen 19-05-2018    

51 - Motortocht 21-05-2018    

52 - Rondje Amerongen 02-06-2018    

53 - Pelgrimstochtje 20+21-04-

2018 

   

54 - Bezoek Pepergasthuisgemeente Groningen nntb    

55 - Voltooid leven 14-03-2018  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

56 – Schothorst ontmoet 06-11-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 

  



 

Doe je mee? 

 

De Amersfoortse PGA-wijkkerken De Bron, De Hoeksteen, Emmaüskerk en Fonteinkerk bieden in dit 

nieuwe seizoen 2017-2018 hun activiteiten gezamenlijk aan. Er is voor elk wat wils.  

Onder de naam Activiteitenkalender vind je op de website van deze kerken een overzicht van alle 

activiteiten. Het totale aanbod met toelichting per activiteit en het aanmeldingsformulier zijn ook als 

pdf-bestand te downloaden.  

Doe je (weer) mee? 

 

Iedereen kan zich aanmelden, of je nu lid bent van één van  de wijkkerken of niet!  

En meedoen is simpel. Er zijn 3 verschillende manieren om je aan te melden als deelnemer aan een 

activiteit: 

• vul het online aanmeldingsformulier in op de website van één van de genoemde kerken; of 

• download het aanmeldingsformulier van de website, vul het in en stuur het op naar de 

administrateur; of 

• vul het formulier in dat in dit boekje is opgenomen en stuur dat op naar de administrateur. 

 

Wie zich aanmeldt, ontvangt te zijner tijd een deelnemerslijst. Als bij een kring nu nog geen plaats 

en/of tijd staat vermeld, dan wordt dit t.z.t. mét de deelnemerslijst bekend gemaakt.  

 

Aanmelding kan het hele jaar door. Maar voor sommige activiteiten geldt een maximum aantal 

deelnemers. Wees er in dat geval snel bij, want vol is vol!  

In enkele gevallen geldt (ook) een minimum aantal deelnemers. Ook dan is het zaak om zich snel aan 

te melden, zodat snel duidelijk is of dat minimum metterdaad wordt bereikt..  

 

Voor veel activiteiten geldt een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,-), maar voor sommige is vooraf al 

een bepaald bedrag vastgesteld. Die bijdrage betaal je voor elke activiteit afzonderlijk aan de 

contactpersoon die in de toelichting staat vermeld, en wel op de (eerste) datum van die activiteit.  

 

Doet u mee? Wij hopen het van harte. 

 

Ds. Berend Borger, 

Ds. Marieke den Braber 

Ds. Wim Verschoor 

Ds. Rein v.d. Zwan 

 

Administrateur voor de aanmeldingen (en tevens voor vragen): 

Bertus van Heusden,  

Hinderstein 41,  

3813RL Amersfoort,  

tel. 033-4809306  

email: indekring41@kpnmail.nl  

 

Samenstelling webversie: Klaas Rus 

Ontwerp flyer: Dick Westerveld 

  

mailto:indekring41@kpnmail.nl


01 -- Veelbelovende Woorden 

 

Studie & Bijbel 

 

We lezen het Woord van Leven, uitgegeven door Focolare, spiritualiteit van de eenheid. Dit vertalen 

we  naar onze eigen situatie en naar de wereld van vandaag. Op deze manier houden we het 

perspectief van Gods Koninkrijk scherp en vormen samen een stukje levende kerk. 

 

Maximaal 12 deelnemers. 

 

Data:    dinsdag 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december 2017,  

9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei,  5 juni 2018 

Locatie:   Inloophuis Schothorst, Batostraat 2, Amersfoort 

Kosten:   € 5 per seizoen 

Contactpersoon: Bernard Bussemaker 

Telefoon:  06-24405740 

 

  



02 -- Liederen met een verhaal 

 

Categorie: Studie & Bijbel  

 

In zeven avonden lezen wij bijzondere 

Bijbelliederen van o.a. Jona, Mirjam, 

Zacharias, Maria. Gegrepen mensen die in 

dichterlijke taal, op de tonen van een lied 

uiting geven aan hun hoop en vrees.  

Hun liederen zijn voor componisten en 

lieddichters in onze cultuur aanleiding 

geweest opnieuw te dichten en te 

toonzetten.  

 

 

Op onze bijeenkomsten werken we met het boek ‘Liederen met een verhaal’ (Heleen Weimar en 
Wim Kloppenburg) met Bijbeltekst, dichterlijke vertalingen en de klanken van het lied in onze 

cultuur. Afwisselend en verdiepend.  

Deelname staat open voor de hele serie of voor losse avonden.  

 

Aanmelden gewenst; minimum aantal deelnemers: 8 

  

Datum:   21 september; 26 oktober; 23 november 2017;  

18 januari ; 22 februari; 8 maart; 12 april 2018. 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur 

Locatie:   Emmaüskerk, Noordewierweg 131 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Nel van der Harst-Noorland 

Telefoonnummer:  033-4799250 

Mailadres:   nelvdharstnoorland@gmail.com 

 

  

mailto:nelvdharstnoorland@gmail.com


03 -- Liedjes uit de Bijbel 

 

Studie & Bijbel 

  

Drie avonden over drie liederen uit de Bijbel: een psalm, een lied uit het Nieuwe Testament en een 

lied uit de apocriefe boeken.  

Naast theologische uitleg kijken we ook aan de hand van beeldende kunst en muziek naar hoe zo'n 

lied doorwerkt naar vandaag.  

En wie weet....zingen we ook nog. 

  

Datum:   ma 25 september, wo 4 oktober, do 12 oktober 

Locatie:   De Bron 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  ds. Berend Borger 

Telefoon:   033-479 90 80 

Mailadres   b2.borger@planet.nl 

 

  

mailto:b2.borger@planet.nl


04 -- Boeken die helpen 

 

Bijbel & Studie 

 

Ieder neemt een boek mee dat hem/haar heeft geholpen, getroost of uitgedaagd.  

Samen gaan we een avond in gesprek. 

 

Datum:   Woensdag 27 september, 20.00 uur 

Locatie:   Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Contactpersoon:  ds. Wim Verschoor 

Mailadres:   wimverschoor@kpnmail.nl 

 

  

mailto:wimverschoor@kpnmail.nl


05 -- Bijbelstudiekring 

 

Studie & Bijbel 

 

Dit seizoen lezen we samen de brief aan de Romeinen.  

De leiding van de kring rouleert onder de leden en de 

nadruk ligt op het bespreken van bijbelgedeelten die 

ons raken of bezighouden.  

We voelen ons vrij om onze eigen meningen, onze 

eigen worstelingen met een bijbelgedeelte en onze 

eigen ervaringen te delen.  

We eindigen met gebed.  

Allen die zich aangesproken voelen door deze manier van de bijbel benaderen, zijn welkom om zich 

aan te sluiten bij deze kring. 

 

Datum:   zondag elke drie weken van 1 oktober 2017 t/m 24 juni 2018 

Tijd:    19.45-21.45 

Locatie:   huiskamer 

Contactpersoon:  Ineke van Oosten 

Telefoon:   06-10930963 

Mailadres:   jh.van.oosten@gmail.com 

 

  

mailto:jh.van.oosten@gmail.com


06 -- Bibliodrama 

 

Studie & Bijbel 

  

Bij bibliodrama wordt een Bijbelverhaal omgezet in actie.  

Door het spelen van rollen en situaties wordt het verhaal op een nieuwe manier verkend, en ontsluit 

het nieuwe betekenissen.  

Er komt een wisselwerking tot stand tussen vragen, denkbeelden en handelingen van figuren uit het 

verhaal en de persoonlijke levenservaringen van de speler.  

Zo kunnen Bijbeltekst en actuele levenservaring elkaar wederzijds verrijken.  

  

Datum:   Woensdag 4 oktober, 2 en 29 november 

Tijd:    19.45 uur.  

Contactpersoon:  Caroline Bezemer 

Mailadres:   rdw@pvmmitc.demon.nl 

 

  

mailto:rdw@pvmmitc.demon.nl


07 -- LEERHUIS ‘BIDDEN, ZO GEZEGD ZO GEDAAN’ 

 

Studie & Bijbel 

 

In de Joodse traditie staat driemaal daags een persoonlijk of 

gemeenschappelijk gebed in de orde van de dag.  

Deze vaste structuur met voorgeschreven gebeden vormt 

uitgangspunt voor een vijftal leerhuis-bijeenkomsten.  

Vooral het joodse Achttien-gebed, dat de kern vormt van het 

dagelijks gebed, is onderwerp van onze studie en gesprek.  

Daarbij laten we zien hoe dit duizenden jaren oude joodse gebed 

verwijst naar hét gebed dat Jezus zijn volgelingen leerde: het Onze 

Vader.  

  

 

 

sluitingsdatum inschrijving: 2 oktober 

 

Datum:   9 oktober; 23 oktober; 6 november (locatie Fonteinkerk),  

20 november en 27 november (locatie Emmaüskerk) 

tijd:    20.00 – 22.00 uur 

Locaties:  Fonteinkerk (Robert Kochstraat 4)  

Emmaüskerk (Noordewierweg 131) 

Kosten:   € 10,- 

Contactpersoon  ds. Paul van der Harst 

Telefoon:  033-4799251 

Mailadres:   leerhuis@emmauskerk-amersfoort.nl 

 

  

mailto:leerhuis@emmauskerk-amersfoort.nl


08 -- Niet in Gods Naam 

 

Studie & Bijbel 

  

We bespreken het boek: 'Niet in Gods naam - een pleidooi tegen 

religieus extremisme en religieus geweld', door Jonathan Sacks.  

Alle deelnemers hebben dit pittige en uitdagende boek vóór de 

eerste avond al gelezen zodat ze een actieve inbreng kunnen hebben.  

Aanvullende info via email verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 

 

Data:    Vrijdagavond 13 oktober en 17 november 2017  

Locatie:   Bij iemand thuis (wijk Schothorst) 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon: Tjerk Nap en Simon Schoon 

Telefoon:  033-4801993 

Mailadres:  naptjerk@gmail.com 

 

  

mailto:naptjerk@gmail.com


09 -- Exodus als levensreis 

 

Bijbel & Studie 

 

De bijbel lezen alsof het over jou gaat. 

 

Datum:   Dinsdag 17 oktober, 20.00 uur 

Locatie:   Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Contactpersoon:  ds. Wim Verschoor 

Mailadres:   wimverschoor@kpnmail.nl 

 

  

mailto:wimverschoor@kpnmail.nl


10 -- Wees erbij Café ‘De vrede verbeeld’ 

 

Lezingen en Symposia 

 

Een interessante avond met onder andere burgemeester Lucas Bolsius. 

Deze avond is speciaal voor tieners bedoeld. 

 

Datum:   vrijdag 22 september 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:   Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Contactpersoon:  Mariëtte Christophe 

Telefoon:   06-51392644 

Mailadres:   vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl 

 

  

mailto:vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl


11 -- Wees erbij Café ‘Lutherjaar’ 

 

Lezingen en Symposia 

 

Een lezing door door Jan Greven 

 

Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn stellingen tegen de deur van de Slotkerk van Wittenberg.  

Zonder de boekdrukkunst zou dat een beperkte actie gebleven zijn. Nu waren de stellingen eind 1517 

al in Leipzig, Neurenberg en Basel verkrijgbaar.  

Is de boekdrukkunst alleen belangrijk geweest voor de verspreiding van de Reformatie? Of was er 

ook inhoudelijke beïnvloeding? Stel dat er sprake is van dat laatste, wat betekent het dan voor de 

toekomst van de Reformatie, nu de communicatie via de boeken meer en meer vervangen wordt 

door communicatie via internet?  

 

Datum:   maandag 30 oktober 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:   Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Contactpersoon:  Mariëtte Christophe 

Telefoon:   06-51392644 

Mailadres:   vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl 

 

  

mailto:vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl


12 -- Wees erbij Café ‘Het werk van Hans Andreus’ 

 

Lezingen en Symposia 

 

Ruud Bartlema (theoloog en beeldend kunstenaar) geeft een lezing over het leven en werk van de 

dichter Hans Andreus, gevolgd door een performance van een aantal van zijn gedichten, omlijst en 

ondersteund met muziek door Hanneke den Held en Henk Veldman.  

Het thema is: Gelukkig dat het licht bestaat. 

 

Datum:   vrijdag 10 november, 20.00 uur 

Locatie:   Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Contactpersoon:  Mariëtte Christophe 

Telefoon:   06-51392644 

Mailadres:   vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl 

 

  

mailto:vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl


13 -- De Hervorming in Amersfoort: een keerpunt? 

 

Lezingen & Symposia 

 

Op school hebben we allemaal geleerd dat door de 

Hervorming alles anders werd. Maar dit beeld is in de 

geschiedschrijving allang bijgesteld.  

Bovendien ging het in Amersfoort in veel opzichten 

anders. En wat zie je daarvan nu nog in de binnenstad?  

U krijgt ruim gelegenheid om mee te denken en om 

vragen te stellen. 

 

Beschadigde beelden in de Sint-Joriskerk 

  

Datum:   maandag 23 oktober 2017 

Locatie:   De Hoeksteen 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Gerard Raven 

Telefoon:   033-4808639 

Mailadres:   gerardraven@gmail.com 

 

  

mailto:gerardraven@gmail.com


14 -- Het begin van het leven: wat er kan en de vragen die het oproept 

 

Lezingen & Symposia 

  

Er kan steeds meer als het gaat om zwanger worden en het vermijden van risico’s. Testen vóór en 
tijdens de zwangerschap, als er iets mis is de zwangerschap afbreken.  

Als vóór een zwangerschap risico’s blijken, kan na reageerbuisbevruchting een gezond embryo 
worden geselecteerd.  

Binnenkort kunnen genen worden veranderd.  

Na de geboorte worden behandelbare ziektes opgespoord, binnenkort ook onbehandelbare?  

Prof. Martina Cornel (VUmc) geeft een voordracht over de technische kanten van nieuwe 

ontwikkelingen en stelt vragen aan de deelnemers zodat we gezamenlijk de lastige ethische vragen 

aan de orde krijgen. 

  

Datum:   woensdag 8 november 2017 

Locatie:   De Bron 

Kosten:   vrijwillige bijdrage, inschrijving wel gewenst 

Contactpersoon:  Marjan van Rooyen 

Telefoon:  033-4728466 

Mailadres :   marjan.rooyen@planet.nl 

 

  

mailto:marjan.rooyen@planet.nl


15 -- Christelijke dichters 

 

Kunst & Theater 

 

In deze kring komen met name twee christelijke dichters aan 

de orde: Ida Gerhardt (1905-1997) en Willem Jan Otten 

(1951- ).   

Ida Gerhardt groeide op in een christelijk gezin en haar hele 

leven is doordrongen door het geloof.  

Willem Jan Otten is pas laat tot de Rooms-Katholieke Kerk 

toegetreden en worstelt in zijn gedichten met wat het geloof 

te maken heeft met het dagelijkse leven.  

 

Door een aantal gedichten samen te bespreken en te ervaren, komen we tot een analyse en een 

waardering ervan. 

 

Minimum aantal deelnemers: 4 

 

Datum:   donderdag 4 januari, 8 februari, 8 maart 2018 

Tijd:    19.45-21.45 

Locatie:   De Hoeksteen 

Contactpersoon:  Ineke van Oosten 

Telefoon:   06-10930963 

Mailadres:   jh.van.oosten@gmail.com 

 

  

mailto:jh.van.oosten@gmail.com


16 -- Catharijneconvent 

 

Kunst & Theater 

 

In het Catharijneconvent in Utrecht bezoeken we de tentoonstelling over “Man van het jaar”, 
Maarten Luther.  

Na afloop is er een nabespreking.  

 

Datum:   zondag 7 januari, 14.00-17.00 uur 

Kosten:   entree museum, reiskosten 

Contactpersoon:  ds. Wim Verschoor 

Mailadres:   wimverschoor@kpnmail.nl 

 

  

mailto:wimverschoor@kpnmail.nl


17 -- Rijksmuseum 

 

Kunst & Theater 

  

Onder leiding van een gids wandelen we kriskras door 

het museum en ontdekken wat het museum te bieden 

heeft.  

Met natuurlijk de Nachtwacht en het Melkmeisje, maar 

ook andere topstukken zoals Meisje in kimono van 

Breitner, de Japanse tempelwachters en 

indrukwekkende scheepsmodellen.  

 

Na de rondleiding is er gelegenheid zelf het museum te bekijken, alleen of met een groepje.   

 

Maximum aantal deelnemers: 15 

 

Datum:   zaterdag 20 januari (vertrektijd wordt nog bekendgemaakt) 

Locatie:   Rijksmuseum, Amsterdam 

Kosten:   kosten OV, entree museum, bijdrage in kosten rondleiding 

Contactpersoon:  Marjan van Rooijen 

Telefoon:   033-4728466 

Mailadres:   marjan.rooyen@planet.nl 

 

 

  

mailto:marjan.rooyen@planet.nl


19 -- Taizékoor 

 

Film & muziek 

 

Dit koor zingt liederen uit de oecumenische gemeenschap van Taizé (www.taize.fr).  

Het koor staat onder leiding van dirigent Frits Klostermann.  

 

De groep heeft er graag mannen bij! 

 

Datum:   12 september en vervolgens elke twee weken 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:   Fonteinkerk 

Contactpersoon:  Ike Veenendaal 

Telefoon:   033-4610254 

Mailadres:   ikeveenendaal@hotmail.com 

 

  

http://www.taize.fr/
mailto:ikeveenendaal@hotmail.com


20 -- Muziek en Ontmoeting 

 

Film & Muziek 

 

Concertjes van een uur, met aansluitend een eenvoudige lunch.  

Geen entreegeld, wel een collecte bij de uitgang.  

 

Mareike Lenz en consorten 

Datum:   zondag  17 september, 12.00 uur 

 

Festival of Lessons & Carols 

Datum:   Zondag 17 december, 12.00 uur  

 

Locatie:   Fonteinkerk 

Contactpersoon: Gert-Jan Geerse 

Mailadres:   gjgeerse@gmail.com 

 

  

mailto:gjgeerse@gmail.com


21 -- Musical De toren van Babel 

 

Film & muziek 

  

Na een vrij lange onderbreking is de 10e musical in de maak.  

Werk-titel: De toren van Babel. Het gaat over de schepping, de ballingschap, het beleg van Jericho en 

meer. En natuurlijk over onze Babelse torenbouw. 

Wie mee wil spelen (ook alleen zingen) kan zich aanmelden.  

Ook als je iets met tekst, muziek, decors of film (beamers) wil doen.  

De repetities zijn steeds op  donderdagavond, in de Hoeksteen. 

 

Datum:   12 oktober, 20 uur 

Locatie:   De Hoeksteen 

Contactpersoon:  Wim Lamme  

Telefoon:   033-4751168 

Mailadres:  wlamme@denhond.eu 

 

  

mailto:wlamme@denhond.eu


22 -- Filmavond 

 

Film & Muziek 

 

Een film bekijken om samen te bespreken.  

De keuze van de film wordt later bekend gemaakt. 

  

Datum:   Vrijdag 17 november 

Tijd:    19.30-22.00 uur 

 

Nadere info t.z.t. via de website 

  



23 -- Het nieuwe liedboek 

 

Film & muziek 

 

Dit is het vierde jaar dat In de Kring een avond over 

het nieuwe liedboek biedt. Nadat we ons de afgelopen 

jaren richtten op liederen voor bepaalde perioden of 

uit bepaalde culturen, gaan we dit jaar aan de slag met 

de meer ‘algemene’ liederen.  

Zoals we inmiddels weten biedt het nieuwe liedboek 

een variëteit aan zangvormen: naast de strofische 

vorm zoals we die op zondag meestal zingen ook 

andere vormen, zoals beurtzangen, acclamaties, 

canons en teksten zonder muziek. We gaan luisteren, 

maar vooral ook zelf zingen. 

Minimum aantal deelnemers: 10 

 

Datum:   woensdag 17 januari 2018 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:   De Bron, Vogelplein 1 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  ds. Berend Borger en Marjan van Rooijen  

Telefoon:   033-4799080 / 033-4728466 

Mailadres:   b2.borger@planet.nl resp. marjan.rooyen@planet.nl 

 

 

 

  

mailto:b2.borger@planet.nl
mailto:marjan.rooyen@planet.nl


24 -- Mattheuspassion & Johannespassion: Zoek de verschillen. 

 

Film & muziek 

 

Van de grote Johann Sebastian Bach zijn twee passies 

overgeleverd.  

De beroemdste daarvan, de Mattheuspassion, klinkt in 

de weken voorafgaand aan Pasen overal.  

De Johannespassion is, om welke reden dan ook, wat 

minder populair.  

Maar hoe zit dat eigenlijk, twee passies? Wat zijn de 

verschillen, en hoe zijn die te verklaren? Is de 

Mattheuspassion beter? Is de Johannespassion 

gemakkelijker? Of komen ze uiteindelijk toch ‘op 
hetzelfde neer’?  

We horen het op deze avond – niet toevallig precies de 

333e geboortedag van de grote Bach. 

 

 

Datum:   woensdag 14 maart 2018, 20.00 – 22.00 uur 

Locatie:   De Bron 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Marjan van Rooijen 

Telefoon:   033-4728466 

Mailadres:   marjan.rooyen@planet.nl 

 

  

mailto:marjan.rooyen@planet.nl


25 -- Kinderkoor 

 

Film en muziek 

  

We willen een project-kinderkoor starten dat één keer meewerkt aan een dienst. En wie weet, als 

het erg leuk is, kan er een vervolg komen. We repeteren 6x, zo mogelijk na de kerkdienst, en anders 

op een nader te bepalen dag/tijd. Dit in overleg met de deelnemers 

 

Datum:   januari/februari 2018 

Locatie:   De Hoeksteen 

Contactpersoon:  Desiree den Hond  

Telefoon:   033-4701814 

Mailadres:   desiree@denhond.eu 

 

  

mailto:desiree@denhond.eu


26 -- Cantorij en vespers  

 

Film & Muziek 

 

De cantorij van de Hoeksteen zingt liederen o.a. uit het Nieuwe Liedboek. 

We zingen in de vespers en rond Kerst en Pasen. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom, ook die een muziekinstrument bespelen . 

In de vespers is er veel aandacht voor muziek en teksten, voor stilte en bezinning.  

 

Datum :   vespers 2e zondag van de maand 

Cantorij :    woensdagavond van 20.00-22.00 ( data zie vesperboekje)  

Locatie :   De Hoeksteen 

Informatie:   J. van den Berg  

Telefoon:  033-4331670 

Mailadres:  jobvandenberg@planet.nl 

 

Muzikale leiding:  I. Petten   

Telefoon:  033-4807401 

Mailadres:  ipetten@hotmail.com 

 

  

mailto:jobvandenberg@planet.nl
mailto:ipetten@hotmail.com


27 -- Filmkring ‘Goed Bekeken’ 

 

Film & muziek 

  

Wie graag een goede film kijkt en het leuk vindt om 

daar met anderen over door te praten kan terecht bij 

de filmkring.  

De setting is informeel (huiskamer) en u kunt per film 

beslissen of u meedoet. 

 

 

Still uit ‘Le Gamin au Vélo’ 

  

Datum:   Nog te bepalen, ca. 6 vrijdagavonden per seizoen, 20.00 uur 

Locatie:   Govert en Rita Buijs, Marcel Breuererf 19 (Zielhorst) 

Kosten:   € 5 per seizoen 

Contactpersoon:  Douwe Jan Broersma 

Telefoon:   033-4550727 

Mailadres:   djbroersma@telfort.nl 

  

mailto:djbroersma@telfort.nl


 

 

  



 

AANMELDINGSFORMULIER voor de activiteiten in het seizoen 2017-2018  

van De Bron - De Hoeksteen - Emmaüskerk - Fonteinkerk  te  AMERSFOORT  

    

 naam:    

 straat   

 pc + woonplaats   

 telefoon   

 email   

 verbonden met (doorhalen svp):  De Bron / De Hoeksteen / Emmaüskerk / Fonteinkerk / anders 

 

  Ik meld mij aan voor de hier aangekruiste activiteiten 

    

  activiteit (1e) datum  locatie  

    1 - Veelbelovende Woorden 05-09-2017  Inloophuis Batostraat 2  

    2 - Liederen met een verhaal 21-09-2017  Emmauskerk, Noordewierweg 131  

    3 - Liedjes uit de Bijbel 25-09-2017  De Bron, Vogelplein 1  

    4 - Boeken die helpen 27-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

    5 - Bijbelstudiekring 01-10-2017  huiskamer in Schothorst  

    6 - Bibliodrama 04-10-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

    7 - Leerhuis: Bidden, zo gezegd, zo gedaan 09-10-2017  Emmauskerk, Noordewierweg 131  

    8 - Niet in Gods naam 13-10-2017  huiskamer in Schothorst  

    9 - Exodus als levensreis 17-10-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  10 - Wees erbij Café De vrede verbeeld 22-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  11 - Wees erbij Café Lutherjaar 30-10-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  

12 - Wees erbij Café Het werk van  

        Hans Andreus 10-11-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  

13 - De Hervorming in Amersfoort:  

        een keerpunt? 23-10-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

  

14 - Het begin van het leven: wat er kan  

        en de vragen die het oproept 08-11-2017  De Bron, Vogelplein 1  

  15 - Christelijke dichters 04-01-2018  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

  16 - Catharijneconvent 07-01-2018    

  17 - Rijksmuseum 20-01-2018    

  19 - Taizékoor 12-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  20 - Muziek en Ontmoeting 17-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  21 - Musical De toren van Babel 12-10-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

  22 - Filmavond 17-11-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  23 - Het nieuwe liedboek 17-01-2018  De Bron, Vogelplein 1  

  

24 - Mattheus en Johannes  

        Zoek de verschillen 14-03-2018  De Bron, Vogelplein 1  

  25 - Kinderkoor jan/feb 2018  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

    



 Ik meld mij aan voor de hier aangekruiste activiteiten 

    

  26 - Cantorij en vespers nntb  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

  27 - Filmkring: Goed Bekeken nntb  huiskamer in Zielhorst  

  28 - Poppenkast 10-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  29 - Goede raad voor drukke mensen 12-09-2017  De Bron, Vogelplein 1  

  30 - Samen aan Tafel meerdere  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

  31 - Meditatie 24-09-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  32 - Naald en Draad 29-09-2017  huiskamer in de Amersfoort  

  33 - Goede gesprekken rondom geloven 05-10-2017  huiskamer in Amersfoort  

  34 - Retraiteweek in Taize 26-10-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

  35 - Lekker lezen?! 15-11-2017  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  

  36 - Single in de kerk 11-12-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

  37 - Belijdenis : iets voor jou? 21-01-2018  De Bron, Vogelplein 1  

  38 - Kloosterweekend Liobaklooster 

16 t/m 18-02-

2018    

  39 - Sport- en speldag mei/juni 2018    

  40 - SAMENSpraak meerdere  huiskamer in Amersfoort  

  41 - Van Zwaluwenburg naar Zuiderzee 14-10-2017    

  42 - Cotlandenpad 28-10-2017    

  43 - Met Berend Botje naar Wolfheze 11-11-2017    

  44 - Met Berend Botje naar Lunteren 10-03-2018    

  

45 - Wandeling langs de Vecht  

        tussen Maarssen en Utrecht 24-03-2018    

  46 - Groene Wissel Wandeling 07-04-2018    

  47 - Overlangbroeksepad 14-04-2018    

  48 - Breukerengpad 05-05-2018    

  49 - Fietswandeltocht 12-05-2018    

  50 - Meditatief wandelen 19-05-2018    

  51 - Motortocht 21-05-2018    

  52 - Rondje Amerongen 02-06-2018    

  53 - Pelgrimstochtje 20/21-04-2018    

  

54 - Bezoek Pepergasthuisgemeente 

        Groningen nntb    

  55 - Voltooid leven 14-03-2018  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59  

 56 – Schothorst Ontmoet 06-11-2017  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 

 

mailen of opsturen naar:` dhr. B. van Heusden,  

Hinderstein 41, 3813RL Amersfoort,  

tel. 033-4809306  

email: indekring41@kpnmail.nl  

mailto:indekring41@kpnmail.nl


  



28 -- Poppenkast 

 

Overig 

  

Voor de kleintjes is er elke tweede zondag van de maand een poppenkastvoorstelling naar aanleiding 

van een bijbels thema.  

  

Datum:   zondag 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december  

Tijd:    15.00 uur 

Locatie:   Huis van Zuid / Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Contactpersoon:  Tineke Westerveld 

Mailadres:   tinekewesterveld@versatel.nl 

 

  

mailto:tinekewesterveld@versatel.nl


29 -- Goede raad voor drukke mensen 

 

Overig 

  

Alle ballen in de lucht houden van werk of gezin valt niet mee. En dan ook nog keuzestress, 

prestatiedwang en de vragen rond het geloof.  

Deze cursus die wordt  gegeven door ds. Piet van Veldhuizen gaat over dit ‘dertigersdilemma’.  

Vier avonden over ‘Orde scheppen’ (over rust in alle drukte),  ‘Keuzes maken’ (over tijd en 
prioriteiten), ‘Adem halen’ (over lichaam en geest),  en ‘Samen leven’ (over je plek tussen je 
medemensen).  

 

Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers 

Sluitingsdatum inschrijving: 29 augustus 

  

Datum:   dinsdag 12, 19 en 26 september en 3 oktober 

Locatie:   De Bron, Vogelplein 1, Amersfoort 

Kosten:   € 50 voor de gehele cursus 

Contactpersoon:  ds. Marieke E.J. den Braber 

Telefoon:   06-27152946 

Mailadres:   predikant@hoeksteenamersfoort.nl 

 

  

mailto:predikant@hoeksteenamersfoort.nl


30 -- Samen aan Tafel 

 

Overig  

 

Samen eten is gezellig! Er wordt gekookt, en u kunt 

aanschuiven. 

Kom eens gezellig mee eten er staat een enthousiaste  

kookgroep voor u klaar. 

 

 

 

 

Locatie:   Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Datum:   vrijdag 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december 

Tijd:    inloop 17.30, aanvang maaltijd 18.00 uur 

Aanmelden:   uiterlijk 3 dagen van te voren 

Contactpersoon:  Irma Kors 

Telefoon:   033-4630967 (liefst na 18 uur) 

Mailadres:   weenink-kors@planet.nl 

 

Locatie:   De Bron, Vogelplein 1 

Datum:   woensdag 27 september, 31 oktober, 28 november 2017,  

3 en 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei 2018 

Tijd:   inloop vanaf 17.30 uur, aanvang maaltijd 18.00 uur 

Aanmelden:   uiterlijk de maandag voor de woensdag! 

Kosten:   € 4,= per keer    

Contactpersoon:  Hennie Wulfers 

Telefoon:   033-4726137 

Email:    henniewimwulfers@gmail.com 

 

Locatie:   De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 

Datum:   donderdag 14 september, 12 oktober, 16 november 2017,  

14 december, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 24 mei, 21 juni 2018 

Aanmelden:   uiterlijk de dinsdag voor de donderdag! 

Kosten:   € 5,= per keer    

Contactpersoon:  Corien Koele 

Telefoon:   033-4758531  

 

 

  

mailto:weenink-kors@planet.nl
mailto:henniewimwulfers@gmail.com


31 -- Meditatie 

 

Overig 

  

Elke zondagavond is er een uurtje stilte-meditatie.  

Iedereen is welkom om een keer mee te doen, of vaker.  

Wel of geen lid zijn van een kerk is niet belangrijk.  

Er is iemand van de voorbereidingsgroep die de leiding heeft, mensen welkom heet en kort iets zegt. 

  

Datum:   zondag 24 september, 19.30-20.30 en daarna wekelijks 

Locatie:   Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Marian Karssemeijer 

Telefoon:  06-30708594 

Mailadres:   rheenen.karssemeijer@gmail.com 

 

 

  

mailto:rheenen.karssemeijer@gmail.com


32 -- Naald en Draad 

 

Overig 

 

Evenals vorige jaren gaan we tussen eind september en Kerstmis weer zeven vrijdagmiddagen aan de 

slag bij Henny. Doorgewinterde handwerkfanaten, beginnelingen en alles daar tussenin.  

Je bepaalt zelf wat je doet: eindelijk het borduurwerk dat al jaren in de kast ligt afmaken, kleine 

klusjes waar je anders niet toe komt (een knoopje aan een bloes, een lusje aan een theedoek, een 

losse zoom etc.), een werkstuk, waarvan de beschrijving je niet duidelijk is, alles is mogelijk. 

  

Datum:   vrijdag 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november,  

8 en 22 december 2017 

Tijd:    14.00-17.00 uur 

Locatie:   Wessel Ilckenstraat 4 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Henny de Berg 

Telefoon:   033-4807218 / 06-36113403 

Mailadres:   henny.deberg@gmail.com 

 

  

mailto:henny.deberg@gmail.com


33 -- GOEDE GESPREKKEN RONDOM GELOVEN 

 

Overig 

 

De dialoog is een gespreksvorm waarbij luisteren en 

aandacht geven voorop staat. Een bijbelse gedachte: 

het verhaal van de ander “uitnemender achten dan dat 

van jezelf”.  

In de dialoog stel je je eigen oordeel uit en ontstaat 

ruimte voor nieuwe gezichtspunten.  

De dialoog is geen kunstje dat je even aanleert, maar 

een andere manier van omgaan met elkaar.  

 

Drie bijeenkomsten met een vast stramien: 

o korte kennisoverdracht over een dialoogvorm - achtergrond, herkomst, werkwijze 

o met elkaar ‘oefenen’: in gesprek over vraagstukken die ons persoonlijk (geloofs)leven raken. 
 

aantal deelnemers: max. 8 per oefen-/gespreksgroepje 

 

Data:    do. 5 oktober en 23 november 2017, 11 januari 2018 

Tijd:   19.45 – 22.15 uur 

Locatie:   1e keer in De Hoeksteen; daarna ergens ‘thuis’ 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Ben Nitrauw 

Telefoon:  06-22421147 

Mailadres:  ben@in-gesprek.nl 

 

 

 

 

  

mailto:ben@in-gesprek.nl


34 -- Retraiteweek in Taizé 

 

Overig 

   

In oktober 2018 wil ik met een groep van 9 personen (30 plus) in 

retraite in Taizé in Bourgogne.  

We huren een prachtige woonboerderij in het naburige dorp, 

maken elke dag het ontbijt en de drie gebedstijden in Taizé 

mee, hebben in de ochtend ons eigen bezinningsprogramma, 

elke middag vrij. 

Op maandag 23 oktober a.s. is iedereen die meer wil weten over 

deze week welkom in De Hoeksteen.   

 

 

Datum:   donderdag 26 oktober 2017 

Locatie:   De Hoeksteen om 20.00 uur 

Kosten:   informatie avond: geen 

   reis en verblijf: nog onbekend 

Contactpersoon:  Titus Woltinge 

Telefoon:   033-4752141 

Mailadres:   tituswoltinge@kpnmail.nl 

 

  

mailto:tituswoltinge@kpnmail.nl


35 -- LEKKER LEZEN?! 

 

Overig 

 

Vier avonden met boeken die je onderdompelen in onvermoede verhalen, die je meenemen naar 

onbekende locaties of je laten kennismaken met uitdagende thema’s.  

Kortom, vier leeservaringen die erom vragen om erover dóór te praten met elkaar. 

 

Datum:   15 november 2017, 15 januari, 12 maart, 16 mei 2018 

Tijd:    20.00 uur 

Locatie:   Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon: Lineke Horlings 

Telefoon:  033-4726912 

Mailadres:  e.horlingskruit@gmail.com 

 

  

mailto:e.horlingskruit@gmail.com


36 -- Single in de kerk 

 

Overig 

  

Rebecca Onderstal beschrijft in het boek ‘Mooi niet alleen’ (2016) 
haar ervaring als single in de kerk en ook als alleenstaande 

predikant.  

“Een van de redenen dat ik dit boek schreef is om te laten zien dat 
singles juist, tegen verwachting in, veel liefde en verbondenheid 

kennen. Er is ook gemis, maar de liefde is niet afwezig.”  

Een avond met deze ervaringsdeskundige voor singles in de kerk.  

Na afloop kun je elkaar verder ontmoeten onder genot van een 

drankje en hapje. 

 

 

 

Minimum aantal deelnemers: 8 

Sluitingsdatum inschrijving: 28 november 

  

Datum:   maandag 11 december 2017, 20.00 uur. 

Locatie:   De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59, Amersfoort. 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  ds. Marieke E.J. den Braber 

Telefoon:   06-27152946 

Mailadres:   predikant@hoeksteenamersfoort.nl 

 

  

mailto:predikant@hoeksteenamersfoort.nl


37 -- Belijdenis, iets voor jou? 

 

Overig 

  

Is geloven belangrijk voor je? En heb je ooit wel eens gedacht over belijdenis doen? Daarmee zet je 

een komma in je geloof. Het is een moment dat je geloofsweg markeert, maar waarna je ook weer 

verder gaat en je geloof zich nog weer verder ontwikkelt.  

Ben jij klaar om die komma te zetten? Kom dan naar deze bijeenkomst van alle kerken samen. Daar 

spreken we verder met elkaar af wanneer we bij elkaar zullen gaan komen.  

En: iedereen van elke leeftijd is welkom! 

  

Datum:   zondag 21 januari 

Tijd:    12.30 (met lunch) 

Locatie:   De Bron, Vogelplein 1 

Kosten:   geen 

Contactpersoon:  ds. Marieke E.J. den Braber 

Mailadres:   predikant@hoeksteenamersfoort.nl 

 

  

mailto:predikant@hoeksteenamersfoort.nl


38 -- Kloosterweekend  

 

Overige 

  

Twee etmalen op bezoek in het St. Liobaklooster in Egmond.  

We nemen deel aan de gebedsvieringen van het klooster.  

Daarnaast wil ik in overleg met de deelnemers het programma nader bepalen. 

  

minimum aantal deelnemers: 11 

uiterlijk aanmelden vóór 31 december 2017 

 

Datum:   16 - 18 februari 2018 

Kosten:   € 120  

Contactpersoon:  Berend Borger 

Telefoon:   033-4799080 

Mailadres:   b2.borger@planet.nl 

 

  

mailto:b2.borger@planet.nl


39 -- Sport- en speldag 

 

Overig 

 

Op een (zater)dag, tegen het eind van het seizoen, willen we met leden van de 4 kerken  

(De Bron, Emmaüskerk, Fonteinkerk en De Hoeksteen) samenkomen voor een sport- en spel dag.  

Doel is elkaar ontmoeten in een sportieve sfeer.  

Van voetbal tot schaken, van korfbal tot darts: alles is mogelijk bij voldoende belangstelling.  

 

In de organisatie komen van elke kerk 2 leden.  

Wie belangstelling heeft om mee te helpen, kan zich melden!  

  

Datum:   mei/juni 2018  

Locatie:   n.n.t.b.  

Kosten:   nog onbekend 

Contactpersoon:  Wim Lamme 

Telefoon:   033-4751168 

Mailadres:   wlamme@denhond.eu 

 

  

mailto:wlamme@denhond.eu


40 -- SAMENSpraak 

 

Overig 

  

Samenspraak is een groep betrokken gemeenteleden uit diverse kerken die elkaar ook buiten de 

reguliere kerkdiensten ontmoeten. Inmiddels bestaat de kring uit ruim 20 leden en mogen we elk 

jaar weer nieuwe mensen opnemen in de kring. 

We komen eens in de drie weken bij een van de kringleden thuis. Deze avond wordt door telkens 

wisselende kringleden voorbereid. De invulling is telkens anders en verrassend en geeft betekenis 

aan geloven in het dagelijks leven. 

De kringleden omschrijven de kring als inspirerend, verdiepend, betrokken, persoonlijk, verbindend, 

gezellig en divers. 

 

 

Datum:    zondagavond, vanaf September iedere 3 weken 

Locatie:    Huiskamer 

Kosten:    Geen 

Contactpersoon:   Patrick Donath 

Telefoon:    06-24868353 

Mailadres:    patrick.donath.nl@gmail.com 

 

  

mailto:patrick.donath.nl@gmail.com


41 -- Van Zwaluwenburg naar Zuiderzee 

 

Buiten de deur 

  

Prachtige wandeling van 17 km door enkele 

landgoederen aan de rand van de Veluwe.  

Via parken, bossen, open velden en kerkenpaden 

komen we uit in het rustieke Zuiderzeestadje Elburg.  

Op de terugweg kunnen we de tuinen van Dr. A. Vogel 

met hun geneeskrachtige planten bewonderen. 

 

 

  

Datum:   zaterdag, 14 oktober 2017 

Locatie:   Start- en eindpunt: Station ‘t Harde  

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Mieke Boonstra, Peter van Nunspeet 

Telefoonnummer:  033-4701782 / 06-30018594 (beide Mieke) 

Mailadres:   mieke.boonstra@online.nl 

 

 

  

mailto:mieke.boonstra@online.nl


42 -- Cotlandenpad 9 km 

 

Buiten de deur 

  

Ontdek het mooie buitengebied van Amerongen en 

Leersum.  

Wandelen op de rand van het karakteristieke 

kampenlandschap en door het ontginningslandschap, 

de cotlanden.  

Over landgoederen, boerenerven, zuwes en langs 

lanen.  

Geniet van rust, kleinschaligheid en de combinatie van 

natuur en cultuur. 

 

Datum:   zaterdag 28 oktober 2017 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Ineke van Oosten 

Telefoon:   06-10930963 

Mailadres:   jh.van.oosten@gmail.com 

 

  

mailto:jh.van.oosten@gmail.com


43 -- Met Berend Botje naar Wolfheze 

 

Buiten de deur 

  

Wandelen door bos, over hei, langs beekdalen en 

historische plaatsen in het fraaie buitengebied van 

Wolfheze, Heelsum en Renkum.  

Ontdek het mooie buitengebied van Wolfheze, 

Heelsum en Renkum. We wandelen U wandelen door 

bos en beekdalen, over hei en langs historische 

plaatsen. Een wandeling van ongeveer 16 kilometer 

  

Datum:   zaterdag 11 November 2017 

Locatie:   Wolfheze  

Kosten:   OV reis + vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Berend de Jonge 

Telefoon:   06-20193647 

Mailadres:   wandelen@berend-botje.eu 

 

  

mailto:wandelen@berend-botje.eu


44 -- Met Berend Botje naar Lunteren 

 

Buiten de deur 

  

We lopen vandaag over het Meulunterenpad, een 

goede (laatste?) oefening voor het pelgrimstochtje 

want de afstand zal ongeveer 20km zijn.  

Wandelen over zandwegen, door weilanden, langs 

bossen en oude akkergronden. De combinatie van 

natuur en cultuur bepalen hier de sfeer.   

 

Langs de zandgroeve, korenmolen De Hoop en door het Lunterse Buurtbos en misschien nog wel 

naar het middelpunt van Nederland  

  

Datum:   zaterdag 10 Maart 2018 

Locatie:   Lunteren  

Kosten:   OV reis + vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Berend de Jonge 

Telefoon:   06 - 20 19 36 47 

Mailadres:   wandelen@berend-botje.eu 

 

  

mailto:wandelen@berend-botje.eu


45 -- Wandeling langs de Vecht tussen Maarssen en Utrecht 

 

Buiten de deur 

  

We gaan aan de wandel. In het mooie gebied van de 

Vecht.  

We lopen door Maarssen, langs mooie 18e en 19e 

eeuwse pandjes en langs de Vecht met zijn 

theekoepels. Via Oud Zuilen, een onaangetast 

kasteeldorpje, naderen we de stad  Utrecht waar we 

over de historische Oude Gracht richting station gaan. 

Een route van ongeveer 16 km. 

  

Datum:   zaterdag 24 maart 2018 

Locatie:   verzamelen Centraal Station Amersfoort 

Kosten:  vrijwillige bijdrage en reiskosten openbaar vervoer Amersfoort – Maarssen, 

retour Utrecht - Amersfoort.  

Contactpersoon:  Willy Maat 

Telefoon:   06-12212881 

Mailadres:  wmaat51@kpnmail.nl 

 

  

mailto:wmaat51@kpnmail.nl


46 -- Groene Wissel Wandeling Leeuwarden 

 

Buiten de deur 

 

Ook dit jaar organiseren wij een Groene Wissel 

Wandeling. We gaan deze keer naar onze 

geboortegrond in Leeuwarden, in 2018 culturele 

hoofdstad van Europa!  

Het is een afwisselende wandeling van 18 km door het 

centrum van Leeuwarden en het weidse Friese 

landschap van het Jelsumer- en Cornjumer Oudland.  

We lopen langs Dekemastate en het terpkerkje van 

Jelsum.  

Grotendeels gaat de tocht langs de Dokkumer Ee.  

Door het Leeuwarderbos en het centrum wandelen we 

terug naar het station.  

Een prachtige tocht over asfaltweggetjes, waar bijna geen verkeer langskomt. Paspoort niet 

vergeten… 

 

Datum:   zaterdag 7 april 2018 

Locatie:   met de trein van Amersfoort naar Leeuwarden 

Kosten:  € 27 retour 40% korting (kan goedkoper met aanbieding treinkaartjes 

AH/Blokker/Kruidvat) 

Contactpersonen:  Sietske Hilverda en Wieke van Raalte 

Telefoon Sietske:  06-10790482  

en Wieke:   06-15152386 

Mailadres:   wieke.vanraalte@gmail.com 

 

  

mailto:wieke.vanraalte@gmail.com


47 -- Overlangbroeksepad 10 km 

 

Buiten de deur 

  

De wandeling begint in het gezellige oude centrum van 

Wijk bij Duurstede.  

Even later wandelen we door een gebied van 

overgangen: het rivierenlandschap van de Kromme 

Rijn, het coulissenlandschap van de 

Langbroekerwetering en het kampenlandschap van de 

Utrechtse Heuvelrug.  

Over bospaden, houtwallen, graspaden en over 

Landgoed Broekhuizen met verrassende doorkijkjes.  

We eindigen in Leersum.  

 

Datum:   zaterdag 14 april 2017 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Ineke van Oosten 

Telefoon:   06-10930963 

Mailadres:   jh.van.oosten@gmail.com 

 

  

mailto:jh.van.oosten@gmail.com


48 -- Breukerengpad 5 km 

 

Buiten de deur 

  

Een wandeling van niet meer dan 5 km in totaal in het 

buitengebied van Bennekom over grotendeels verhard 

pad.  

Hier verenigen cultuur en natuur zich op zeldzaam 

mooie wijze.  

De houtwallen en de verkaveling in dit gebied zijn ruim 

300 jaar oud. 

 

 

 

Datum:   zaterdag 5 mei 2018 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Ineke van Oosten 

Telefoon:   06-10930963 

Mailadres:   jh.van.oosten@gmail.com 

 

  

mailto:jh.van.oosten@gmail.com


49 -- Fietswandeltocht 

 

Buiten de deur 

  

We fietsen door de bosrijke omgeving van Soest, Den Dolder en Bilthoven naar de koffiestop.  

Dan gaan we door het polderlandschap bij Westbroek naar het begin van het Bert Bospad. Dat voert 

ons door een moerasbos en over trilveen naar een weids uitzicht over de verlandende plassen.  

We gaan met een omweg naar De Egelshoek, waar we onze meegebrachte boterhammen opeten. 

Via Lage Vuursche en Soest komen we dan weer bij de Eem, en thuis.  

Afstand: ca. 50 km fietsen en 4 km wandelen. 

  

Datum:   zaterdag 12 mei 2018 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Henny de Berg 

Telefoon:   033-4807218 

Mailadres:   henny.deberg@gmail.com 

 

  

mailto:henny.deberg@gmail.com


50 -- Meditatief wandelen 

 

Buiten de deur 

 

We gaan twee aan twee meditatief wandelend door 

het park Schothorst, langs de Eem en door Hoogland 

west.  

De eerste helft van de wandeling gaan we in stilte met 

aandacht voor de omgeving (natuur en cultuur) en met 

een gedachte ter overweging.  

Halverwege houden we een korte viering (wellicht in 

de open lucht) en op de terugreis wisselen we 

ervaringen en gedachten met onze wandelmaat. 

  

 

 

Datum:   zaterdag 19 mei 2018 

Locatie:   De Hoeksteen als start- en eindpunt 

Kosten:   vrijwillige bijdrage 

aantal deelnemers:  6 à 20 

Contactpersoon:  Titus Woltinge 

Telefoonnummer:  033-4752141 

Mailadres:   tituswoltinge@kpnmail.nl 

 

  

mailto:tituswoltinge@kpnmail.nl


51 -- Motortocht 2018 

 

Buiten de deur 

  

Op 21 mei 2018 (tweede pinksterdag) organiseren wij 

ons jaarlijks motortochtje.  Vanaf De Hoeksteen 

vertrekken wij om 9.00 uur en om 17.00 uur zijn we 

weer thuis.  

We gaan een mooie tocht rijden van ongeveer 200 km. 

Het is nog een verrassing waar we heen gaan.  

Iedereen met een motorfiets is van harte welkom.   

  

Datum:   21 mei 2018  

Locatie:   De Hoeksteen 

Kosten:   nog onbekend 

Contactpersoon:  Arjan Tissink 

Telefoon:   033-4808523 

Mailadres:   arjantissink@gmail.com 

 

  

mailto:arjantissink@gmail.com


52 -- Rondje Amerongen 

 

Buiten de deur 

  

Afwisselende wandeling van ca. 16 km op de grens van 

de heuvelrug en het rivierenlandschap rond 

Amerongen.  

Onderweg kunnen we genieten van de weidse 

uiterwaarden langs de Nederrijn, maar ook van de 

prachtige bossen van de Utrechtse Heuvelrug.  

We komen ook langs Landgoed Zuylestein, dorp en 

kasteel Amerongen en wellicht ook enkele 

prehistorische grafheuvels.  

 

Datum:   zaterdag, 2 juni 2018 

Locatie:   Amerongen  

Kosten:    vrijwillige bijdrage 

Contactpersoon:  Mieke Boonstra 

Telefoon:   033-4701782 / 06-30018594 

Mailadres:   mieke.boonstra@online.nl 

 

  

mailto:mieke.boonstra@online.nl


53 -- ’t Pelgrimstochtje 

 

Buiten de deur  

  

De wandelaars die meedoen aan ’t Pelgrimstochtje 
2018 richten hun blik weer naar het oosten: Twente.  

In twee dagen leggen we ruim 20 km per dag af, door 

een veelzijdig landschap met bossen, romantische 

lanen, akkers, weilanden en moerassen.  

We dineren en overnachten in het Klooster van de 

Franciscanessen van Denekamp.  

 

 

Naast genieten van deze bijzondere, in het groen verscholen locatie is ’t Pelgrimstochtje 2018 weer 
dé gelegenheid om elkaar duurzaam te ontmoeten en het leven te delen.   

  

Datum:   vrijdag 20 april en zaterdag 21 april 2018 

Locatie:   Klooster van de Franciscanessen van Denekamp 

Kosten:   € 85 p.p. 

Contactpersoon:  Jeroen van der Bijl  

Telefoon:   06-26218815 

Mailadres:   jvdbijl@axemedia.nl 

 

 

  

mailto:jvdbijl@axemedia.nl


54 -- Bezoek Pepergasthuisgemeente Groningen 

 

Buiten de deur 

 

Een bezoek aan de Pepergasthuisgemeente in Groningen, een broedplaats van liturgische 

vernieuwing.  

Hier komen o.a. de oratoria 'appelbloesem in de winter' en 'als de graankorrel sterft' vandaan.  

Sindsdien is er veel nieuw materiaal ontstaan.  

We bezoeken een viering op zondagmorgen en doen in overleg daarna nog een activiteit, 

bijvoorbeeld een stadswandeling. 

  

Datum:   in overleg met de mensen die zich aanmelden. 

Kosten:   nog onbekend 

Contactpersoon:  Gea van der Vaart en Berend Borger 

Telefoon:   033-4799080 

Mailadres:   b2.borger@planet.nl 

 

  

mailto:b2.borger@planet.nl


55 -- Voltooid leven 

 

Lezingen & Symposia 

 

Naar aanleiding van het boek “Voltooid leven” van Els van Wijngaarden gaan we in gesprek over 

“klaar” zijn met leven.  

Wat leeft er bij ouderen die hun leven als voltooid beschouwen en die niet meer verder willen? 

En wat leeft er bij hun omgeving? 

Hoe herkenbaar zijn hun verhalen?  

 

Op twee middagen en twee locaties gaan we hierover in gesprek.  

Begeleiding: Rita Buijs-Ballast en Anna Walsma 

 

Datum en plaats:  14 maart 2018 in De Herberg, Watersteeg 85;  

11 april 2018 in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 

Tijd:    14.00 uur tot 16.00 uur 

 

Aanmelding:  via aanmeldingsformulier op website of bij:   

ds. Rita Buijs-Ballast  

Telefoon:  033-4563321 

Mailadres  rita.buijs@beweging3.nl 

 

of 

ds. Anna Walsma 

Telefoon:  033-8892915 

Mailadres:  a.d.walsma@gmail.com 

  

mailto:rita.buijs@beweging3.nl
mailto:a.d.walsma@gmail.com


Schothorst Ontmoet 

 

Lezingen & Symposia 

 

Een ontmoeting voor iedereen die in Schothorst woont of werkt.  

Het gaat over wat ons bezighoudt. Er zijn korte inleidingen met mensen die in de wijk werken, of iets 

kunnen vertellen over een onderwerp dat voor de wijk belangrijk is.  

Wat is de toekomst? Wat missen we in de wijk? Hoe maken we het gezelliger in Schothorst, in je 

eigen straat?  

 

De inleidingen worden afgewisseld met gesprekken aan tafels. 

 

Datum en plaats:  6 november 2017 

Plaats:   De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59, Amersfoort 

Tijd:    20.00 uur 

Contactpersoon: Gerard Raven 

Telefoon:  033 4808639 

Mailadres:  gerardraven@gmail.com 

  

mailto:gerardraven@gmail.com


Aantekeningen: 

 


