


In de zondagse vieringen en in veel verschillende en 

vernieuwende doordeweekse kerkelijke activiteiten, 
in social media maar ook in het omzien naar elkaar. 
Het Brandpunt staat als oecumenisch kerkelijk cen-

trum en als lid van Wijdekerk open voor allen in onze 
wijken en daarbuiten die naar zingeving en inspiratie 
zoeken. Met elkaar willen we onze zorg voor de be-

woonde wereld en schepping delen. De Oecumeni-
sche Wijkraad is verantwoordelijk voor de kerkelijke 
organisatie die vooral gericht is op de wijken Ziel-
horst, Kattenbroek en Nieuwland. 
 

In Het Brandpunt kan je elke werkdag terecht voor 
een kop koffie, een praatje, of om even op adem te 
komen. Het stiltecentrum in Het Brandpunt is dan 
open als een stille en devote plek om een kaars op 
te steken bij Maria. Of om even stil te zijn, iemand te 
gedenken, te bidden, een gebedenboek in te zien. Je 
kan even tot jezelf komen en je vragen, vreugde of 
verdriet neer te leggen bij Jezus, zijn Moeder Maria 
of direct bij de Heer. 
 

Het hele jaar door is er in Het Brandpunt van alles te 
doen: zingen, muziek maken, ontmoeting en samen 
zoeken naar zingeving en relevantie in het hier en nu, 
niet in het minst als Groene Kerk. Veel activiteiten 
en gespreksgroepen bieden jong en oud met uiteen-

lopende interesses een zeer gevarieerd programma; 
geloven is immers een werkwoord.

Elke zondagochtend is er om 10.45 uur een viering, 
live of via internet bij te wonen. Actuele activiteiten 
staan in onze nieuwsbrief, op onze website en op 
zindex033.nl.

Oecumenische geloofsgemeenschap 
Het Brandpunt 

Het Brandpunt 
Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort 
T 033 - 4554666 

www.hetbrandpunt.net 

Open op maandag tot en met donderdag: 
10.00 - 12.00 uur.

Vieringen op iedere zondag om 10.45 uur

 

Voorzitter Oecumenische Wijkraad: Vacature 

Secretaris: Johan van der Vorm 

M 06 28 65 06 67 

E johanvandervorm@hetbrandpunt.net

Penningmeester: Hans van Westerlaak 

M 06 53 33 83 14 

E hans.van.westerlaak@brandpunt.nl

Predikant: ds Anna Walsma 

M 06 23 97 32 84 

E anna.walsma@hetbrandpunt.net

Pastor: Miriam Bierhaus 

M 06 29 60 60 12 

E miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net

Pastoraal meldpunt: 
Dolly de Vries T 033 456 17 05 en 

Willemien Kamphuis T 033 456 55 15 en 

M 06 41 74 09 91

 Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt 
 

Geloven in wat je verbindt – en je laten uitdagen door diversiteit en zorg 
voor de wereld. 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 
tradities, symbolen en sacramenten trekken we samen met gelovigen uit 
verschillende tradities op.

Medio november is het visiedocument ‘de Geest van God 
deelt ons een onrust mede’ als uitgangspunt voor de nieu-

we fase van Het Brandpunt vastgesteld.  Hierin zijn de 
volgende onderwerpen neergelegd waar we in 2023 verder 
mee aan de slag gaan: We willen een betrokken en open 
gemeenschap zijn waar iedereen zich veilig,  gezien en ge-

hoord voelt. Waar ruimte is voor jong en oud en allen die 
daar tussen zitten. Op welke wijze willen en kunnen wij een 
oecumenische geloofsgemeenschap vormen? Hoe laten we 
zien dat we een bezielende gemeenschap zijn? Onze mis-

sionaire en diaconale opdracht als gemeenschap willen we 
verder vorm geven en nog meer naar buiten uitstralen.

Besloten is dat we, als oecumenische geloofsgemeenschap, 
organisatorisch onder de paraplu van de PG-HAN blijven 
vallen. Er een RK pastor (theoloog) voor 1 dag per week 
aangesteld wordt. Belangrijk is dat hij/zij religieuze binding 
heeft in de rooms katholieke traditie. 

In 2023 gaan we verder bouwen aan onze gemeenschap 

en invulling en kleur geven aan de vragen uit het visie- 
document. Dat doen we als OWR zeker niet alleen. We 
hebben input van de leden van de gemeenschap hard 

nodig. Daarom  vragen we u om, naast uw financiële steun  
aan Het Brandpunt, ook actief mee te denken en mee te 
werken binnen de diverse groepen en commissies van het 
Brandpunt. Het zijn niet alleen nieuwe commissies. Ook de 
bestaande commissies en de OWR zijn aan het nadenken 
over de wijze waarop zij antwoordt kunnen geven aan de 
vragen vanuit het visiedocument. Om dat goed te kunnen 
doen en scherp te blijven hebben we juist nieuwe mensen 

nodig. Samen met al actieve leden kunnen we nieuw elan 
gaan brengen wat zo belangrijk is om als gemeenschap 
vitaal te zijn en te blijven.

Tegelijkertijd zien we dat de inkomsten en uitgaven uit 
balans raken. De oorzaken kunt u allemaal wel benoemen: 
energiekosten die heel erg stijgen maar vooral de extra 
kosten voor het beheer van het gebouw door het wegvallen 
van de bijdrage hierin van de OLVvA. Meer dan ooit is no-

dig te kijken waar we kosten kunnen besparen, en waar we 
nieuwe inkomsten kunnen genereren zoals verhuur van de 
ruimten aan derden. De verhuur aan de Eritrese gemeen-

schap Amersfoort is hier een voorbeeld van. Kerkbalans in 
combinatie met Vrienden voor het Brandpunt vragen daar-
om om onze geloofsgemeenschap ruimhartig te 

ondersteunen. 

Het is het afgelopen jaar gebleken dat we een bloeiende 
en vitale gemeenschap zijn. We hebben alles in huis om 
Het Brandpunt een nieuwe toekomst te geven. Het is de 
moeite waard. Als OWR doen we echt het beroep om in 
2023 SAMEN verder op de ingeslagen weg door te gaan. 
Als iedereen zijn eigen talenten wil inzetten, dan hebben 
we een prachtig veldboeket waar de leden van de geloofs-

gemeenschap aan mee gewerkt hebben en we allen er de 
zoete vruchten van kunnen gaan plukken! Laten we van 
2023 een groeizaam jaar maken waar de bloemen, die nu 
nog in de knop zijn voldoende voeding krijgen om uitbundig 
te kunnen gaan bloeien!

De leden van de Oecumenische wijkraad van Het Brandpunt

We hebben een intensief jaar achter de rug. Samen hebben we nagedacht over de toekomst van 

Het Brandpunt na 2022. Vanaf 2023 zal Het Brandpunt geen organisatorisch onderdeel meer zijn 

van de RK parochie OLVvA. De uitdaging die we ons afgelopen jaar stelde ‘hoe kunnen we met nieuw elan 

onze oecumenische missie blijven volbrengen?’ begint aardig vorm te krijgen.

 

de toekomst van
Geef vandaag voor

Het Brandpunt



Eliathe Paans (23, studeert pedagogiek) 
 

Zij komt al vanaf kleins af aan in Het Brandpunt. ‘Ik voel mij thuis in Het Brandpunt 
en vooral het afgelopen jaar heb ik mijn plek wel gevonden: tussen de gemeenteleden, 
als fluitist, als beamerteamlid en als medebeheerder van ons Instagram account. 
 

In 2019 kwam ik thuis te zitten met angst- en depressieve klachten. Ik vind het 
moeilijk om eraan terug te denken. Het was donker. Toch vind ik het belangrijk om te 
delen, want: wanneer horen we over depressie in de kerk? God kan zó ver weg voelen, 
en wat dan? 
 

In Het Brandpunt stonden er mensen op om er voor mij te zijn. Ze kwamen naast mij 
zitten, we wandelden, we kletsten en we waren stil. 
 

Misschien is dát wel gemeente-zijn: elkaar zien en de hand toereiken. Ik hoefde er 
niets voor te doen. Ze waren er. Een mens voor een mens zijn, zoals Jezus ons leerde. 
Wat een zegen dat ik dat hier vond en vind. Het gaat nu heel goed met me.’

‘De grootste waarde 

van Het Brandpunt 

zit in de oecumene: 
de wijze van vieren, 
hoe er naar het geloof 

wordt gekeken.’

Eliathe

Anne-Jaap Deinum 

(41, getrouwd, vader van 3 kinderen) 
 

‘Het Brandpunt is als geloofsgemeenschap een unieke plek in 

Nederland. De grootste waarde van Het Brandpunt zit in de oecumene: 
de wijze van vieren, hoe er naar het geloof wordt gekeken. De rijkdom 
van verschillende geloofsrichtingen komen tot uiting in de viering. Het 
is daarom een plek, waar wij ons thuis voelen. Onze kinderen zijn er ge-

doopt en we belijden een groot deel van ons geloof daar. Het Brandpunt 
was 25 jaar geleden vernieuwend, maar de wereld om ons heen staat 
niet stil. Mijn oproep is dan ook: Blijf als geloofsgemeenschap in  
beweging, geef aandacht aan dat wat goed is, dan kun je blijven 
groeien en kunnen we vooral een stap vooruit zetten.’

Anne-Jaap



Rente baten

Diverse bĳdragen

Collecten

Verhuur

Streefbedrag
Actie Kerkbalans

 10,5

 

 17,0

 

42,3

 

64,1

 386,4

Verplichtingen

Beheerskosten

Kerkdiensten
& activiteiten

Salarissen kosters

Kerkgebouwen

TEKORT

Pastores

 26,5

 32,1
 

 38,6

 43,2

 109,0

 - 66,0

 336,9

EUR

x 1.000

Uitgaven
EUR

x 1.000

Inkomsten

Begroting 2023
Begroting alle wijken 2023

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 activiteiten voor jong 
en oud. Zonder deze mensen zou het onmogelijk zijn 
om kerk te zijn. Het lijkt erop dat we in het jaar 2022 
weer een beetje terug zijn gegaan naar ‘normaal’ na 
de coronapandemie. Met bewondering kijken we 
naar het vele werk dat verzet is om met elkaar ver-
bonden te blijven zowel in corona als daarna en een 
echte gemeenschap te blijven vormen. Het is goed te 
zien dat we met zijn allen in staat zijn om flexibel als 
kerk op dit soort uitdagingen te reageren.

In financiële zin zijn we één kerk. Centraal worden 
de grote uitgaven gedaan zoals de kerkgebouwen, de 
pastores en andere betaalde medewerkers. Hiervoor 
is deze Actie Kerkbalans bedoeld. 

Wij vragen aan U een flinke bijdrage, uiteraard binnen 

de grenzen van wat mogelijk is. We realiseren ons 
dat de uitdagingen groot zijn op financieel gebied 

maar als het enigszins mogelijk is, graag 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 financiën weer gezond 
worden.

Het Brandpunt is een unieke oecumenische geloofs-

gemeenschap en is uw steun meer dan waard. 
De kosten van het gebouw en kosters worden zullen 
per 1 januari 2023 niet meer gedeeld worden met 
OLVvA maar komen volledig ten laste van de 

Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. 
Dit zal extra financiële druk met zich meebrengen. 
Maar 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?

Harm Blaak, 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

 Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord 
 

De Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord is een veelkleurige 
geloofsgemeenschap, die bestaat uit drie wijkgemeenten met elk een eigen 
karakter. Het Brandpunt, De Inham en De Veenkerk. 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.

In deze brochure hebt u kunnen lezen 
waar Het Brandpunt voor staat. Het 
Brandpunt is financieel gezien een 

onderdeel, samen met de twee andere 
wijken, van de Protestantse gemeente 
in Hoogland/Amersfoort-Noord. Van 
daaruit worden de kosten voor bijvoor-
beeld de professionele medewerkers, de 
gebouwen, de organisatie enz. betaald. 
Hiernaast een overzicht van de uitgaven 
en inkomsten van de Protestantse  
gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.

Ria Molemaker: ‘Het Brandpunt betekent veel 
voor mij. Ik kom er graag en de gemeenschap heeft een 
zinvolle plaats in mijn leven. Destijds samen met mijn man 

bewust gekozen voor Het Brandpunt. De oecumenisch vieringen,  
de ontmoetingen met mensen met een andere geloofsachtergrond, het sprak 

ons aan. Het Brandpunt ook ervaren als een warme en betrokken gemeenschap. 
Met name gemerkt toen mijn man Frans kwam te overlijden. Veel steun ontvangen. 
 

Een bijzondere ervaring vond ik de ontvangst van pelgrims in Het Brandpunt op hun voettocht 
naar de klimaattop in Glasgow (2020): het discussiëren over onderwerpen in groepjes, sprak  
mij zeer aan. Dat zou ik ook graag weer meer in Het Brandpunt terug 

willen zien: gespreksgroepen over inhoudelijke 

onderwerpen. De nieuwe weg die Het Brandpunt 
moet inslaan door het vertrek van OLVvA,  
wakkert bij mij de strijdlust aan  
om mijn schouders onder 

het nieuwe Brandpunt  
te zetten. 
Het is het waard.’        

Ria

U krijgt deze folder, omdat u ingeschreven staat bij de Protestantse gemeente Hoogland / 

Amersfoort-Noord voor de wijk Het Brandpunt. Als dit niet klopt wilt u dat dan alstublieft doorgeven 

aan het kerkelijk bureau? Dan passen wij dat aan.




