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De bloemen gaan deze week als groet van de hervormde kerkje in Terherne om 11:30 uur. Het zal
gemeente naar: Dhr. en Mevr. Dekkers
een oecumenische kerkdienst zijn met de voorgangers
ds. Jelle Kolk (oom van Grietje) en pastor Jan Alfrink.
Opbrengst collecte: 22 april:
Voor wie hen wil feliciteren:
I Plaatselijke stille armoede: € 114,85
Zeeuwsestraat 3, 3812 GH Amersfoort
II Eredienst en Kerkmuziek € 78,35
PERSBERICHT
Soesterkwartier 4 mei herdenking 2012
AGENDA 2012
De oorlog uit de mensen
02-05 WO
14.00 uur
Ouderensoos
Ook dit jaar vindt in het Soesterkwartier een eigen vier
03-05 DO
19.30 uur
DonderdagAvondGr.
mei herdenking plaats. Om 19.00 uur start een
bijeenkomst in de Emmaüskerk aan de Noordewierweg
Nieuwsbrief gemist?:
Heeft u een Nieuwsbrief gemist en wilt u deze alsnog onder het motto ‘De oorlog uit de mensen!’
inzien dan kunt u die vinden op de website georganiseerd door drie kerken uit de buurt (Emmaüs-,
www.emmauskerk-amersfoort.nl. U kunt dan gaan naar Wester- en Henricuskerk).
het kopje ‘Publiciteit’ waar u aan de linkerzijde Vervolgens vertrekken de deelnemers in een Stille
’download laatste Preek of Nieuwsbrief’ ziet staan. Klik Tocht (19.30) naar de Joodse Begraafplaats aan de
op het woordje “archief”
en vervolgens ziet u op Soesterweg. Daar staan we enkele ogenblikken stil bij
de graven van Joodse inwoners van onze stad en
datum de verschenen Nieuwsbrieven
omstreken. Door het stilstaan bij hun graf gedenken we
Mevrouw Heleen van de Berg-van Beek (bijna allen die door het geweld van oorlog en verdrukking
98!),jarenlang
lid 9.00
van uur
de DonderdagAvondGroep en zijn omgekomen. Dit jaar staat in de bijeenkomst het
Aanvang
voorheen zeer actief in onze gemeente, is donderdag verhaal vier mensen centraal die als kind met Joodse
26
april
jl.
per
ambulance
verhuisd
van achtergrond de vervolging hebben overleefd. Deze
Ouderenzorgcentrum Nijenstede naar Verpleeghuis de kinderen – nu dus mensen boven de 75 jaar oud – zijn
Lichtenberg. Sinds een aantal maanden is zij geheel direct na de oorlog of
'bedlegerig'. De intensieve zorg die zij daardoor nodig later in hun leven naar Israël geëmigreerd. Daar
heeft, kon haar in Nijenstede niet meer geboden hebben ze het leven opgepakt. En zoals bij velen: op
worden. De blijken van medeleven uit onze gemeente latere leeftijd komen de beelden, de dromen, de
doen haar altijd erg goed. Een kaartje zal haar dan ook ervaringen van vroeger sterker terug. En pas dan moet
in deze nieuwe situatie een hart onder de riem steken. je daar iets mee. De oorlog met zijn angst en
verschrikking zit na zoveel jaar nog in deze mensen. In
Doet u, doe jij mee?
Israël is er voor deze problemen pas na tientallen jaren
Haar nieuwe adres is:
mevr. H. van de Berg- van Beek, Verpleeghuis de ruimte voor aandacht, gesprek en behandeling
Lichtenberg, Afdeling Berkenhof, kamer 315, gekomen. In de bijeenkomst willen we deze
doorwerking van de oorlog aangrijpen om te laten zien
Utrechtsteweg 293, 3818 EH Amersfoort.
wat geweld en verdrukking met mensen doen. Voor
iedere samenleving is het belangrijk om open te staan
Huwelijk Grietje & Ingmar:
voor het verhaal van mensen die uit situaties van
Op het prikbord hangt een trouwkaart van:
Grietje Doevendans & Ingmar Ankoné. Zij trouwen op oorlog en vervolging komen. Want: je
vrijdag 11 mei 2012 in Friesland in het oude
kunt een mens wel uit een oorlog halen maar moeilijker
is het, om de oorlog uit een mens te halen. Juist dat is

nodig om voor de mensen uit de ellende van toen en
nu nieuwe kansen te bieden.
Na de Stille Tocht is er gelegenheid kennis te maken
met vertegenwoordigers van de organisatie AMCHA
die dit werk met overlevenden in Israël
ondersteunt. Materiaal uit hun pasverschenen boek ‘De
kinderen die nog leven’ (april 2012) staat centraal in de
herdenkingsbijeenkomst en zal uitgangspunt zijn van
ons gesprek. Een deskundige op het gebied van het
Posttraumatisch Stress Stoornis zal informeren over
hoe de Nederlandse samenleving omgaat met mensen
die uit de oorlog(en) komen. Deelname is gratis een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Er is een
lectuurtafel aanwezig waar bovengenoemd boek en het
boek “Ondergronds in het Soesterkwartier, het geheim
van de Westerkerk” aangeboden worden.
Voor toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen
met Paul van der Harst, 033 – 47 99 251
paulvanderharst@planet.nl

proefschrift en volg twee vakken. Mijn proefschrift gaat
over de rol van religie in de internationale politiek. Voor
veel mensen is het heel duidelijk dat religie een rol
speelt in de internationale politiek. Er zijn namelijk
landen waar een bepaalde religie dominant is en
regeringsleiders kunnen worden geïnspireerd en
gedreven door religieuze overtuigingen. Ook nietstatelijke organisaties kunnen religieusgedreven zijn en
invloed uitoefenen op de internationale politieke
verhoudingen. Denk alleen maar aan religieuze leiders
en
internationale
missionaire
organisaties
of
ontwikkelingsorganisaties die invloed uitoefenen. Sinds
de jaren negentig is er meer oog gekomen voor de rol
van religie en tegelijkertijd is religie zich ook meer
publiek gaan manifesteren. Dat betekent dat je in het
nadenken over de internationale politiek wellicht ook
iets moet met religie. Veel van de theorieën die de
afgelopen decennia zijn ontstaan, besteden echter
nauwelijks aandacht aan de rol van religie. Mijn vraag
is waarom ze er geen of nauwelijks aandacht aan
besteden en of dat schadelijk is of niet. Naast mijn
onderzoek volg ik ook twee vakken die over dit
onderwerp gaan, zoals religie in het Amerikaanse
buitenlands beleid en religie, secularisme en
wereldpolitiek. Ik leer daar enorm veel van, omdat in
die vakken precies de onderwerpen aan de orde
komen waar ik ook onderzoek naar doe. Harmke en
Simon Polinder

JONA kamp leiding gezocht:
Van vrijdag 22 t/m zondag 24 juni is er weer het
jaarlijkse Jona kamp voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Over de wijze van inschrijving volgt binnenkort bericht.
Maar schrijf de data alvast in de agenda's !
Wij zoeken nog mensen die het leuk vinden om dit
weekend als begeleiding mee te maken en te
organiseren ! Interesse of meer informatie nodig, dan
hoor ik dat graag.
Edwin ten Haken
Actie Wijkkas:
033-4481874 / edwintenhaken@casema.nl
In de nieuwsbrief van 22 april werd door mij gemeld dat
de bijlage met acceptgirokaart eind mei zou worden
uitgereikt. Deze is nu toch toegevoegd aan Drieluik
mei. Graag wil ik u als bezoekers van onze
Emmaüskerk wijzen op het belang van de actie.
Soms is alle begin wat moeilijk om zaken goed te
regelen en nu was er helaas een stukje
miscommunicatie vanuit mijn kant. Uiteraard zijn alle
bedragen van harte welkom bij onze wijkgemeente en
De Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) zoekt zullen we hier met beleid mee om gaan. Omdat ik
per 1 september 2012 een medewerker PR (voor 8 uur binnenkort voor meerdere weken afwezig ben, zal ik zo
per week)De belangrijkste taken zijn:
spoedig mogelijk in juli informatie geven over de
•
eindredactie en productie van het kerkblad
opbrengst tot op dat moment. Alle gevers alvast
Drieluik
hartelijk bedankt. Bouke Boomsma
•
beheer van de website van de PGA
•
informeren van lokale media over activiteiten
Collecten voor zondag 6 mei;
Van de PGA
I Missionair werk
•
ondersteuning van College van
II Eredienst en pastoraat
Kerkrentmeesters bij de geldwerving
III Bloemen & jeugd
Gevraagd wordt een HBO-opleiding communicatie /
journalistiek, goede kennis van de Protestantse Kerk in Kopij voor de volgende nieuwsbrief naar:
Nederland en meelevend zijn in een wijkgemeente van Marjanne van der Veer, Suikerpeergaarde 6,
de PGA.
3824 BC Amersfoort
Telefoon:
033-4804641
De aanstelling is voorlopig voor een jaar. Salariëring E-mail: marjanne.vanderveer.zoet@xmsnet.nl
volgens Arbeidsvoorwaardenregeling PKN.
Meer informatie onder Nieuws op: www.pknamersfoort.nl
Beste Emmausgangers:
De vorige keer heeft Harmke verteld wat voor
onderzoek ze doet. Nu zal ik (Simon) uiteenzetten
waar ik mij zoal mee bezig houd. Ik werk hier aan mijn

