


Het afgelopen jaar bouwden we in de protestantse 

kerk, De Inham aan de Hamseweg, verder aan een 

gemeenschap die omziet naar elkaar. Kernwaarden 

als gastvrijheid, geloof en verbinding vinden we 

belangrijk. Wees welkom tijdens het dagelijks ge-

bedsuur, de koffiemorgens, de zondagse viering en 
loop eens binnen tijdens ‘Inham bij Kaarslicht’. De 
bijbelse verhalen komen voor de kinderen tot leven 

tijdens Godly Play, bij de Levende kerststal en in de 
kindernevendienst. We ontmoeten elkaar tijdens 
maaltijden, filmavonden of rond thema’s zoals: ‘aan 
tafel’ en het bijbelboek Genesis. Wekelijks brengen 
we bloemen vanuit de vieringen, onderhouden we 

de tuin en steunen met de opbrengst de voedsel- 

bank en helpen we via de stichting Present en 
SchuldHulpMaatje. Duurzaamheid en energiegebruik 

is dit jaar een thema om binnen en buiten de kerk 

mee aan de slag te gaan. 

Kerk-zijn kost geld. Denk aan het kerkgebouw en het 

pastoraat. Inkomsten uit verhuur zijn niet toereikend. 

Alleen samen kunnen we ook in 2023 een gastvrije 

plek zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, 

verbinding vinden en geïnspireerd raken.

Kijk op www.inham.net voor verdere informatie 

over De Inham of in de wekelijkse Nieuwsbrief. 
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  Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland 

Telefoon 033 4805125

 De kerk 
 

Wat betekent kerk-zijn voor u? Is het een plek waar u God vindt, gelijk- 
gestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen? Waar u tijd vindt om te bidden 
en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even 
uitstijgt boven de waan van de dag? De waarde van de kerk is voor ieder 
weer anders.

Als lezer van deze kerkbalansbrochure bent u als dooplid, belijdend 

lid of als vriend betrokken bij De Inham in Hoogland. 

 

De Inham is een open en gastvrije protestantse gemeente. We zien 

om naar elkaar, maar tegelijkertijd houden we onze blik naar buiten 
gericht. Daarbij hebben we oog voor de nood in de wereld waarin 

we leven. Bewust profileren we ons als Groene Kerk. We zijn een 

gemeente waar niet één mening telt, maar vele. Altijd met respect naar 
elkaar en wetend dat wij verbonden zijn in het geloof in God, ieder 
op zijn of haar eigen manier.

Komend jaar vraagt om creativiteit om de kerk warm te houden,  
gastvrijheid verder vorm te geven en onze naaste te ondersteunen. 

Dat vraagt inzet van menskracht, grotendeels vrijwilligers maar ook 

om financiële middelen. De Actie Kerkbalans brengt beiden onder 
uw aandacht en vraagt u en jou hieraan bij te dragen, financieel 
en door uw inzet als naaste. Wilt u (weer) geven?

 

Een warme groet,

Ariska Holland 

Voorzitter Kerkenraad De Inham

Gastvrije gemeenschap!

 

de toekomst van
Geef vandaag voor

   De Inham



‘Wonend in Hoogland, zochten we een kerk dichterbij huis en kleinschaliger dan onze 
vorige gemeente. De diensten van De Inham spreken ons aan vanwege de (relatieve) 
ingetogenheid en de open sfeer. Door de kleinschaligheid en de activiteiten die 

worden georganiseerd is het relatief makkelijk om contact te krijgen met andere 

gemeenteleden. 
 

Het aantal activiteiten dat wordt georganiseerd  is hoog, wat soms lastig bij te houden 
is in een druk gezinsleven. We zien uit naar een toekomst met meer jonge gezinnen 

en een plekje voor de jeugd. Zodat er meer balans komt in de samenstelling van de 

gemeente, maar waarbij de identiteit van De Inham blijft bestaan.’ 

Familie de Velde

Sinds het begin van ‘Samen op Weg’ hebben Leen en Ina zich aange-

sloten bij De Inham. Langzamerhand kwamen er veel meer mensen van 
‘heinde en ver’ zodat er een kerk van diverse pluimage ontstond. Een 
beetje zoals ze dat vroeger in een nieuwbouwwijk in Amsterdam mee-

maakten. Een kerk van welkom. De Inham is dat nog steeds. Een fijne 
ontmoetingsplek, waar men omziet naar de ander. In coronatijd werden 
bijvoorbeeld de 80+ gebeld om eventueel eenzaamheid te doorbreken. 

Er zijn verder veel activiteiten zoals de specifieke aandacht voor de 
jeugd, 80+ verjaardagen, gesprekskringen, maaltijden enz. De Inham is 
een gemeenschap openstaand voor haar omgeving.

Leen en Ina van den Haak
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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. 
 
De Inham is een actieve en gezonde wijkkerk en een 
warme gemeenschap waar we trots op zijn. Op basis 
van het koersdocument wordt er verder gebouwd 
aan de toekomst. 
 
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 kerkbalansbrochure hebt u 

kunnen lezen waar De Inham voor 

staat. De Inham 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.

Casper is student Sterrenkunde en komt,  
als hij geen voetbal hoeft te spelen, graag in 

De Inham. ‘In een alles veranderende wereld 

is de kerk een van de weinige plekken van 

consistentie’. 
 

Door de veranderende wereld, is de kerk vrij 

consistent gebleven. Dat geeft houvast en 
innerlijke rust. Ook al zijn er veranderingen 

binnen de kerk, uit de Bijbelverhalen kun je 

iets voor in het dagelijkse leven halen. Het is 

prettig om zo de balans te vinden tussen je 

gevoel in de kerk en je verstand tijdens de 
studie. De Inham is een warme plek met elkaar,  

een fijn gevoel als je er bent’. 

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.

Casper Spijker




