
Activiteiten
overzicht
De Bron, De emmaüskerk, De 
Hoeksteen, De Fonteinkerk

De 4 PGa-wijkkerken BieDen in Het seizoen  
2017-2018 Hun activiteiten Gezamenlijk aan.  
er is voor elk wat wils. Doe je (weer) mee? 

Voor meer info, opgeven en het complete jaaroverzicht: kijk op 
de website van een van de deelnemende kerken.

Met Berend Botje nAAr Wolfheze  
zAterdAg 10 MAArt Wandelen (16 km) door het buitengebied van 
Wolfheze, Heelsum en Renkum. 
 
WAndeling lAngs de vecht  
tussen MAArssen en utrecht  
zAterdAg 24 MAArt Wandelen (16 km) door Maarssen en Oud 
Zuilen naar Utrecht. 
 
groene Wissel WAndeling  
zAterdAg 7 April Wandelen in Leeuwarden (18km), langs de 
Dokkumer Ee en door het Leeuwarderbos. 
 
overlAngBroeksepAd  
zAterdAg 14 April Wandelen van Wijk bij Duurstede naar 
Leersum, door heel divers landschap (10 km). 
 
pelgriMstochtje  
20 en 21 April Twee dagen wandelen (20 km) en overnachten in 
het Klooster van de Franciscanessen in Denekamp. 
 
BreukerengpAd  
zAterdAg 5 Mei Een mooie wandeling door het buitengebied van 
Bennekom (5 km). 
 
fietsWAndeltocht  
zAterdAg 12 Mei Fietsen door Soest, Den Dolder en Bilthoven  
(50 km), en wandelen bij Westbroek (4 km).   
 
MeditAtief WAndelen  
zAterdAg 19 Mei Een wandeling door Amersfoort in stilte,  
met een viering en gesprek.  
 
Motortocht  
MAAndAg 21 Mei, 9.00 uur De jaarlijkse motortocht van 200 km. 
voor iedereen op een motorfiets. 
 
rondje AMerongen  
zAterdAg 2 juni Afwisselende wandeling op de grens van de 
Utrechtse Heuvelrug (16 km.) 
 
 

overige Activiteiten
poppenkAst  
zondAg 10 septeMBer, 8 oktoBer, 12 noveMBer,  
10 deceMBer, 15.00 uur Voorstelling voor de kleintjes naar 
aanleiding van een bijbels thema. 
 
goede rAAd voor drukke Mensen  
dinsdAg 12, 19, 26 septeMBer, 3 oktoBer, 20.00 uur  
Cursus speciaal voor 30-40ers over keuzestress, prestatiedwang en 
vragen rond het geloof.  
 
MeditAtie  
zondAg 24 septeMBer, 19.30-20.30 uur, Wekelijks  
Een uur stilte-meditatie voor iedereen. 
 
nAAld en drAAd  
vrijdAg 29 septeMBer, 13 en 27 oktoBer, 10 en  
24 noveMBer, 8 en 22 deceMBer, 14.00 uur  
Handwerken voor beginnelingen en gevorderden. 
 
goede gesprekken rondoM geloven  
donderdAg 5 oktoBer, 23 noveMBer, 11 jAnuAri, 19.45 uur 
In dialoog over vraagstukken die je persoonlijk (geloofs)leven raken. 
 
retrAiteWeek in tAizé   
donderdAg 26 oktoBer 2017, 20.00 uur Voorbereiding op een 
week in 2018 bij de oecumenische geloofsgemeenschap in Taizé (F). 
 
lekker lezen?!  
WoensdAg 15 noveMBer, MAAndAg 15 jAnuAri, MAAndAg 12 
MAArt, WoensdAg 16 Mei, 20.00 uur Leeservaringen delen over 
boeken die je onderdompelen in onvermoede verhalen en locaties. 
 
single in de kerk  
donderdAg 11 deceMBer, 20.00 uur Rebecca Onderstal, zelf 
single en predikant, over liefde en verbondenheid als single in de 
kerk en erbuiten.  

AAnMelden 
ieDereen kan zicH aanmelDen, oF je nu liD 
Bent van één van  De wijkkerken oF niet! 
Aanmelden kan via de website van een van de kerken of bij  
dhr. B. van Heusden, (033)4809306, indekring41@kpnmail.nl 
www.hoeksteenamersfoort.nl - www.debronamersfoort.nl -  
www.fonteinkerk-amersfoort.nl - www.emmauskerk-amersfoort.nl 

Belijdenis: iets voor jou?  
zondAg 21 jAnuAri, 12.30 uur Met anderen in gesprek over een 
moment om een punt op je geloofsweg te markeren. 
 
kloosterWeekend lioBAklooster  
16 t/M 18 feBruAri Twee etmalen op bezoek en deelnemen aan 
de gebedsvieringen in het klooster in Egmond. 
 
sAMen AAn tAfel  
donderdAg 14 septeMBer (hoeksteen) vrijdAg 15 
septeMBer (fonteinkerk), WoensdAg 27 septeMBer 
(Bron) en dAArnA MAAndelijks. Een maaltijd voor wie wil mee-
eten. Wel even vooraf aanmelden. 
 
sAMensprAAk  
zondAgAvond 20.00 uur, vAnAf septeMBer elke  
3 Weken. Een inspirerende, verdiepende, diverse en gezellige kring 
van betrokken gemeenteleden. 
 
sport- en speldAg  
Mei /juni 2018 Elkaar ontmoeten in een sportieve sfeer.  
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Amersfoort
GemeenteProtestantse



veelBelovende Woorden  
dinsdAg 5 septeMBer (iedere eerste dinsdAg vAn de 
MAAnd)  We lezen het Woord van Leven, uitgegeven door Focolare 
en vertalen dit naar onze eigen situatie 
 
liederen Met een verhAAl  
donderdAg 21 septeMBer, 26 oktoBer, 23 noveMBer, 18 
jAnuAri, 22 feBruAri, 8 MAArt, 12 April, 20.00 uur  In zeven 
avonden bijzondere bijbelliederen lezen van o.a. Jona en Maria. 
 
liedjes uit de BijBel  
MAAndAg 25 septeMBer, WoensdAg 4 oktoBer, donderdAg 
12 oktoBer, 20.00 uur  Aan de hand van beeldende kunst, muziek 
en theologie kijken hoe liederen uit de bijbel doorwerken naar 
vandaag. 
 
Boeken die helpen  
WoensdAg 27 septeMBer, 20.00 uur  In gesprek over een boek 
dat je geholpen, getroost, of uitgedaagd heeft. 
 
BijBelstudiekring   
zondAg 1 oktoBer, 19.45 uur (elke drie Weken)  Samen de 
brief aan de Romeinen lezen, met je eigen mening en ervaring. 
 
BiBliodrAMA  
WoensdAg 4 oktoBer, donderdAg 2 noveMBer, WoensdAg 
29 noveMBer, 19.45 uur  Bij bibliodrama wordt een bijbelverhaal 
omgezet in actie. 
 
leerhuis: Bidden, zo gezegd, zo gedAAn  
MAAndAg 9 oktoBer, 23 oktoBer, 6 noveMBer, 20 noveMBer, 
27 noveMBer, 20.00 uur  Vijf bijeenkomsten over het joodse 
gebed, vooral het Achttien-gebed. 
 
niet in gods nAAM  
vrijdAg 13 oktoBer, 17 noveMBer  Bespreking van het  

studie&BijBel
gelijknamige boek van Jonathan Sacks, over religieus extremisme 
en religieus geweld. 
 
eXodus Als levensreis  
dinsdAg 17 oktoBer, 20.00 uur  De bijbel lezen alsof het over  
jou gaat. 

Wees erBij cAfé de vrede verBeeld   
vrijdAg 22 septeMBer, 20.00 uur  Een interessante avond met 
o.a. burgemeester Lucas Bolsius. Speciaal voor tieners. 
 
de hervorMing in AMersfoort: een keerpunt? 
MAAndAg 23 oktoBer, 20.00 uur  Gerard Raven over de 
hervorming in de stad, en wat daarvan nog te zien is. 
 
Wees erBij cAfé lutherjAAr 
MAAndAg 30 oktoBer, 20.00 uur  Jan Greven over de rol van 
boekdrukkunst en communicatie in de Reformatie. 
 
schothorst ontMoet 
MAAndAg 6 noveMBer, 20.00 uur  Een ontmoeting voor iedereen 
in Schothorst over wat je bezighoudt in de wijk. 
 
het Begin vAn het leven:  
WAt er kAn en de vrAgen die het oproept 
WoensdAg 8 noveMBer, 20.00 uur  Prof. Martina Cornel over 
technische mogelijkheden en ethische dilemma’s bij zwangerschap 
en geboorte. 
 
Wees erBij cAfé: het Werk vAn hAns Andreus 
vrijdAg 10 noveMBer, 20.00 uur  Ruud Bartlema over het werk 
van deze dichter, thema ‘Gelukkig dat het licht bestaat. 
 
voltooid leven 
14 MAArt, 11 April, 14.00 uur  In gesprek over ‘voltooid leven’. 
Hoe dit leeft bij ouderen en hun omgeving?

 lezingen&sYMposiA

Muziek en ontMoeting  
zondAg 17 deceMBer, 12.00 uur  Festival of Lessons & Carols, 
met aansluitend een eenvoudige lunch. 
 
het nieuWe liedBoek 
WoensdAg 17 jAnuAri, 20.00 uur  Een avond over de ‘algemene 
liederen’ in het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013). 
 
MAttheus en johAnnes:  
zoek de verschillen 
dinsdAg 14 MAArt, 20.00 uur  De twee beroemde Passionen van 
Bach besproken en vergeleken. 
 
kinderkoor 
jAnuAri-feBruAri 2018  Een projectkinderkoor dat 1 keer 
meewerkt aan een kerkdienst. 
 
cAntorij en vespers 
dAtuM: WoensdAgAvond 20.00 uur (cAntorij), 2e zondAg 
vAn de MAAnd 17.00 uur (vesper)  Vespers waarin de cantorij 
zingt, met aandacht voor muziek, tekst, stilte en bezinning.  

Bezoek pepergAsthuisgeMeente groningen 
dAtuM: in overleg  Bezoek aan een viering van deze gemeente 
vol liturgische vernieuwing. 
 
vAn zWAluWenBurg nAAr zuiderzee 
zAterdAg 14 oktoBer  Wandeling van 17 km. door enkele 
landgoederen aan de rand van de Veluwe. 
 
cotlAndenpAd  
zAterdAg 28 oktoBer  Wandeling (9km) door het buitengebeid 
van Amerongen en Leersum. 
 
Met Berend Botje nAAr lunteren  
zAterdAg 11 noveMBer  Wandeling over het Meulunterenpad (20km) 

Buiten de deur

 kunst&theAter

 filM&Muziek

christelijke dichters 
donderdAg 4 jAnuAri, 8 feBruAri, 8 MAArt, 19.45 uur  Het 
werk van Ida Gerhardt en Willem Jan Otten samen bespreken en 
ervaren. 
 
cAthArijneconvent 
zondAg 7 jAnuAri, 14.00 uur  Bezoek aan de tentoonstelling over 
“Man van het jaar’ Maarten Luther. 
 
rijksMuseuM 
zAterdAg 20 jAnuAri  Onder leiding van een gids het museum 
door wandelen. 
 

tAizékoor 
dinsdAg 12 septeMBer (elke 2 Weken), 20.00 uur  Liederen 
zingen uit de oecumenische gemeenschap van Taizé. 
 
Muziek en ontMoeting  
zondAg 17 septeMBer, 12.00 uur  Concert van Mareike Lenz en 
consorten, met aansluitend eenvoudige lunch. 
 
MusicAl de toren vAn BABel 
donderdAg 12 oktoBer, 20.00 uur  Eerste bijeenkomst voor wie 
wil meewerken, zingen of bouwen aan de musical. 
 
filMAvond 
vrijdAg 17 noveMBer, 19.30 uur  Een film bekijken om samen 
te bespreken. 
 
filMkring: goed Bekeken  
dAtuM: in overleg Met deelneMers  Samen in een informele 
setting een goede film kijken en bespreken. 
 


