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Publieksversie Beleidsplan Cirkels van Verbondenheid II, 2022-2027 . 

Bergkerk Amersfoort 

Inleiding 

‘Wat is belangrijker: de reis of de bestemming’?  
vroeg de ene reiziger aan de ander. Waarop als 
antwoord kwam: ‘Het belangrijkste is het 
gezelschap’! 

Een gemeente van Christus is een reisgezelschap, want per definitie onderweg. Zo 
zijn wij ook als gemeenschap van de Bergkerk voortdurend in beweging. We hebben 
elkaar nodig om richting te bepalen, om naar elkaar te luisteren, te vertellen wat ons 
beweegt en reacties te wegen. En op zoek te gaan naar het wonder van Gods liefde 
in deze wereld. 

De crisis in de afgelopen jaren heeft ons nadrukkelijk onze kwetsbaarheid als mens 
en als gemeenschap laten ervaren en tegelijk onze veerkracht en onvermoede 
creativiteit aan het licht gebracht. Wat ons draagt is niet het verhaal van de crises in 
ons leven, maar een ‘ander verhaal’, dat schept vertrouwen in toekomst. Vertrouwen 
dat sterker is dan de werkelijkheid in al haar willekeur. Het is de Eeuwige die weet 
aan den lijve van welke kwetsbare stof wij zijn gemaakt. Van hem hoeven wij niet ver 
boven onze macht te reiken. Hij reikt naar ons. Er is maar één godsbewijs en dat is 
dat wij doorgaan met hem beminnen. God is aanwezig in het onstilbare verlangen 
naar God.  
 
Als wijkgemeente geven wij ruimte aan dit verlangen van mensen door een plek te 
zijn voor waar ieder zijn/haar geloof persoonlijk mag beleven: in de vieringen van 
woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-
avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de 
onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de 
ontmoeting met elkaar. 
 
Het hart van onze gemeente klopt in de eredienst, waarin wij de liturgie vieren en 
doorgeven en aangespoord worden tot navolging. De Bergkerk als een huis waarin 
ruimte is voor ontmoeting van God met mensen en van mensen met God. Als 
geloofsgemeenschap wil de Bergkerk ruimte geven voor een authentieke 
persoonlijke geloofsbeleving. Zij houdt daartoe de gedachtenis van Jezus levend in 
de viering van woord en sacramenten, in de liturgie en in de ontmoeting met God als 
de geheel Andere en in de ontmoeting met elkaar en anderen.  

Vanaf haar oprichting kiest de Bergkerk hierbij nadrukkelijk voor een door het 
evangelie bezielde levenshouding in open communicatie met de pluriforme cultuur en 
samenleving in onze wijk, de stad Amersfoort en de omgeving.  

Wees welkom! 

Ds. Jan van Baardwijk   
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Speerpunten van de Bergkerk in vogelvlucht  
(het beleidsplan 2022-2027 is hier (link) te vinden) 

JEUGD EN JONGEREN 

Kinderen en jongeren zijn het in zichzelf waard om hen mee te nemen in de verhalen 
van de Bijbel, in het leren bidden en zingen en in het vieren van de liturgie. Of zij 
later ook leden van een kerkelijke gemeente zullen zijn, weten we niet, dat is aan 
hen. Voor alle kinderen is een plekje in de Bergkerk, van baby’s tot tieners.  

 
De komende beleidsperiode richten we ons op:  

 Thematische benadering van de kindervieringen. Bijbelverhalen en rituelen 
spelen een sleutelrol. De ene week is er een kinderdienst waarin een verhaal 
verteld wordt en waarbij verschillende verwerkingsvormen worden ingezet 
(creativiteit, drama, muziek, etc). De andere week is er een Godly Playviering 
(een speelse en laagdrempelige manier van kennismaking met de 
Bijbelverhalen). 

 Verbinding tussen kinderen en andere gemeenteleden. De kinderen 
maken het eerste gedeelte van de dienst mee in de kerk en zijn aanwezig bij 
doop en Heilig Avondmaal. Kinderen mogen in de Bergkerk deelnemen aan 
het Heilig Avondmaal. Ook zijn er door het jaar heen speciale gezamenlijke 
viermomenten zoals Kerst, de Palmpasenoptocht en Pasen.  

 Verbinding wijk en scholen. We dragen de vieringen en activiteiten voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd actief uit en verbinden ons met de wijk en 
scholen.  

 Jongeren verbinden aan elkaar en de christelijke traditie. Tijdens 
bijeenkomsten ‘Rond de 15’ leren de tieners elkaar kennen, ondernemen ze 
activiteiten en praten ze met elkaar over  diverse (religieuze) onderwerpen. De 
tieners leren de christelijke traditie beter kennen, maar kijken ook breder dan 
alleen naar onze eigen Bergkerk.  

 Jongeren en maatschappij. Jongeren worden vanuit de kerk begeleid om 
naar buiten te kijken en te onderzoeken welke plaats zij in de wereld willen in 
te nemen. Dit krijgt concreet vorm in activiteiten die buiten de kerk worden 
ondernomen aan sociale en maatschappelijke instellingen of in activiteiten met 
andere kerken.  

 Onderlinge verbinding ouders. Aan ouders biedt de Bergkerk ook 
gelegenheid tot het uitwisselen van vragen en ervaringen met betrekking tot 
religieuze vorming. Informeel op zondag of via de groeps-app, georganiseerd 
door de maandelijkse ouder-kindvieringen en thema-avonden.  

 

ONTMOETING EN DELEN (PASTORAAT EN DIACONAAT) 
Ontmoeting is een kernwoord van een kerkelijke gemeente. Ontmoeting met elkaar 
en het zoeken naar ontmoeting met de Eeuwige. Ontmoeting in brede zin van een 
gemeente die elkaar kent tot de helende ontmoeting van een individueel gesprek.  
Pastoraat is één van de kerntaken van de kerkelijke gemeente. We maken tijd vrij 
voor de ander en geven hem/haar ruimte door aandachtig te luisteren. In de 
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ontmoeting met de ander wordt de onderlinge verbondenheid met elkaar en met de 
Eeuwige voelbaar. 
Drie werkgroepen vullen elk een onderdeel van het pastoraat in. Op deze manier kan 
er ‘gaven gericht’ gewerkt worden. De werkgroepen zijn: 

- Omzien naar elkaar: Gericht op het onderhouden van contacten met  
gemeenteleden, waarbij het samen gemeente zijn in wederkerigheid voorop 
staat. 

- Pastorale zorggroep: gericht op pastoraal bezoekwerk n.a.v. een signaal of 
vraag. Er wordt een tijdje met iemand meegelopen bij voorbeeld bij 
rouwverwerking, moeilijke perioden in het leven van mensen, (chronische) 
ziekte. 

- Taakgroep Ouderen: gericht op gemeenteleden van 84 en ouder. Jaarlijks 
wordt bijvoorbeeld een seniorendag georganiseerd en worden er 
kerstattenties rondgebracht.  

 
De diaconie van de Bergkerk (hierna: de diaconie) wil een leidende en stimulerende 
rol spelen in het opbouwen van de diaconale gemeente. Een diaconale gemeente 
zien we als een gemeente waarin delen een belangrijke plaats inneemt, zowel in de 
eredienst als in de uitdagingen in de dagelijkse praktijk. 
 
De komende beleidsperiode richten we ons op: 
 

 Nieuwe leden. Per halfjaar wordt er na de kerkdienst een welkom en 
informatiebijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk en eventuele 
belangstellenden georganiseerd. 
Speciale aandacht gaat uit naar  nieuwe wijkbewoners in de verschillende 
nieuwbouwprojecten rondom de Bergkerk. Nieuwe bewoners worden namens 
de Rooms Katholieke Ansfriduskerk en de Bergkerk persoonlijk welkom 
geheten met een informatiepakket. 

 Nieuwe vormen van pastoraat Exploreren of digitale contactvormen als 
beeldbellen voor een pastoraal gesprek, digitaal koffiedrinken na de 
kerkdienst en contact via telefooncirkels als een vorm van pastoraat de 
verbondenheid en ontmoeting kunnen bevorderen 

 Taakgroep ouderen verbreedt de activiteiten  

 Contact tussen generaties. Ontmoetingen tussen verschillende 

leeftijdsgroepen worden georganiseerd 

 Stimuleren van het diaconale bewustzijn van de gemeenteleden van de 
Bergkerkgemeente. 

 Diaconale betrokkenheid binnen jeugddiaconaat stimuleren  

 Diaconale betrokkenheid buurt en omgeving stimuleren door dialoogtafels, 
betrokkenheid bij AZC. 

 Stimuleren actieve hulp aan vluchtelingen in Amersfoort. Dit in het 
bijzonder voor de mensen die wonen in het AZC. 
 

 

LITURGIE EN KERKMUZIEK 
Op zondag en op de grote feestdagen komt de gemeente samen rondom Schrift en 
Tafel om te gedenken en te vieren in taal en toon. Er is wekelijks een met zorg 
samengestelde liturgie, geïnspireerd door de kerkelijke traditie van eeuwen, maar 
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ook worden telkens nieuwe teksten, liederen en gebeden gewikt en gewogen om te 
gebruiken in de eredienst. 
In de Bergkerk hebben we een cantoraat: verschillende vocale ensembles die 
afwisselend bijna wekelijks een bijdrage leveren aan de eredienst. Hierbij sluiten ook 
zangers van buiten de gemeente aan. Ook levert Vocaal Talent Nederland (link) een 
paar keer per jaar een bijdrage aan de eredienst. 
 
De komende beleidsperiode richten we ons op:  
 

 De liturgie met verhalen, muziek, gebeden en stilte vormt de kern van ons 
samenkomen. Er is aandacht voor rituelen, de cyclus van het kerkelijk jaar en 
voor actualiteit.  

 De plaats van gedachtenis als een plek om een kaarsje te branden, stil te 
zijn en geeft een moment van bezinning.  

 De beeld- en geluidsregistratie van de diensten brengt nieuwe aspecten 
mee t.a.v. de vormgeving ervan. Deze uitdaging gaan we graag aan.  

 

 Het cantoraat wordt verder uitgebouwd en we streven daarbij naar een 
wekelijkse invulling van het cantoraat.  

 Choral versper. Om meer mensen van buiten bij het cantoraat (als zangers) 
maar ook bij onze liturgische praktijk te betrekken (als kerkgangers) 
ontwikkelen we maandelijks ‘choral vespers’ op zondag namiddag.  

 Kerkmuziek en jongeren. Kinderen en jongeren worden betrokken bij de 
muzikale activiteiten in de Bergkerk. Bijvoorbeeld door deelname aan het 
cantoraat en door hun muzikale bijdragen aan de vieringen met Kerst en 
Pasen.  

 Groot onderhoud Van Vulpen orgel. De komende jaren zal dit project in een 
geïntegreerde aanpak met klimatologische en -akoestische omstandigheden 
van de kerkzaal op de agenda staan.  
 
 

 

IN EN OM DE KERK: KUNST, CULTUUR EN GROEN 
“Van binnen naar buiten” dat is het uitgangspunt van het denken in de Bergkerk. De 
kwaliteiten van de kerkelijke gemeente zijn ook van belang voor de samenleving. Er 
gaat in de kerk veel goeds om waaraan anderen ook hun hart kunnen ophalen.  Er 
vormen zich allerlei cirkels van verbondenheid in en rond de Bergkerk.  Het 
programma-aanbod vanuit de Bergkerk richt zich bewust op verschillende 
doelgroepen binnen en buiten de kerkelijke gemeente. 

De komende beleidsperiode richten we ons op het openstellen van onze kerk voor 
een brede kring van belangstellenden door: 

 De Bergrede. Jaarlijks wordt een vooraanstaande expert uitgenodigd om 
vanuit zijn of haar vakgebied een Bergrede te houden,  waarin ontwikkelingen 
op een maatschappelijk terrein getoetst worden aan de Bergrede uit Bijbel. 
Afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld Flores van Alkemade, Dirk de 
Wachter, Amade M'charek en Bas Heijne.  

 Onder de Vijgenboom over zingevingsvragen bij het ouder worden. Naast 
het jaarlijkse symposium zoeken we nieuwe vormen van kringwerk 
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 Muziek, bijvoorbeeld in de vorm van maandelijkse concerten op 
zondagmiddag concerten  onder de noemer ‘Muziek op de Berg’. Iedereen is 
hierbij van harte welkom. De concerten zijn kwalitatief van hoog niveau. Na 
afloop is er gelegenheid om na te praten en de musici te ontmoeten onder het 
genot van een drankje.  

 Cultuur. Rond het thema cultuur is er een aanbod van kunst en theater. Te 
denken valt aan de exposities van Kerk en Kunst georganiseerd door 
BKkwadraat.  Met de exposities in de Bergkerk wordt een link gelegd tussen 
kunstenaars en publiek binnen en buiten de kerk. Daarnaast worden om de 
twee jaar projecten georganiseerd waarbij mensen binnen en buiten de kerk 
worden gevraagd op kunstzinnige wijze bezig te gaan rondom het thema van 
een expositie.  

 Vrienden van de Bergkerk. Met het werven van Vrienden van de Bergkerk 
wordt beoogd om een relatie op te bouwen met de brede kring van 
belangstellenden voor de activiteiten van de Bergkerk en hen op het hoogte te  
houden van  nieuwe activiteiten. 

 De tuin en met name de bostuin achter de kerk willen we meer gebruiken bij 
gemeentelijke en liturgische activiteiten. Te denken valt aan koffie drinken op 
het terras na de dienst en een vaste vuurplaats, voor het aansteken van de 
paaskaars. De rust van de tuin is te gebruiken voor meditatie, zowel op 
zondag als door de week door gemeenteleden en huurders.  

 

FINANCIËN  
De wijkraad van kerkrentmeesters draagt zorg voor de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van niet-diaconale aard van de Bergkerk-gemeente. Concreet 
draagt de wijkraad daarmee onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zorg voor 
het gebouw, het personeel en de financiën van de kerk. Vanuit dien hoofde is het de 
taak van de kerkrentmeesters erop toe te zien dat de materiële voorwaarden 
aanwezig zijn om de verschillende activiteiten van de Bergkerk sowieso mogelijk te 
maken en ook goed te laten verlopen. Tegen de achtergrond van een teruglopend 
aantal leden vormt het op peil houden van de inkomsten een extra uitdaging. 
 
De komende beleidsperiode richten we ons:  
 

 Alternatieve financierings- en subsidiebronnen inventariseren en 
realiseren, evenals bestaande wellicht met nieuwe aspecten vormgeven (Aktie 
Kerkbalans).   

 ‘Binden en boeien’ van vrijwilligers voor de exploitatie van de Bergkerk zal 
de komende jaren een blijvende opgave (uitdaging) zijn. 

 Milieubewust beleid is een belangrijk aandachtspunt. (Groene Kerk) 

 Spel en spul (jaarmarkt, opbrengst voor goede doelen en de Bergkerk) weer 
organiseren 

 

COMMUNICATIE 
Voor de Bergkerk is het van vitaal belang de omgeving te vertellen waarmee de 
Bergkerk bezig is. De omgeving bestaat  zowel uit de groep kerkleden (de 
Bergkerkers) als  uit de brede groep geïnteresseerden  en belangstellenden.  
 
De komende beleidsperiode richten we ons op: 
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 Drieluik, maandelijks periodiek van de PGA en wekelijkse nieuwsbrief 
van de Bergkerk. Doel: gemeenteleden en geïnteresseerden informeren over 
recente ontwikkelingen en komende activiteiten. 

 Website. Bezinning is nodig op de doelgroep, functie, inrichting en 
vormgeving van de website? Over deze vragen zal een werkgroep zich gaan 
buigen. 

 Socials Bezinning is nodig op de rol van sociale media in de communicatie 
van de Bergkerk. 

 Vrienden van de Bergkerk. Begin 2020 is een start gemaakt met het werven 
van Vrienden van de Bergkerk. Bij verschillende activiteiten is een flyer over 
de Vrienden uitgedeeld. Door de Corona zijn deze activiteiten afgebroken. In 
de komende periode is een hervatting gewenst. 
 

 
 
 
Wanneer u geïnteresseerd bent in het gehele beleidsplan Cirkels van Verbondenheid 
II  2022-2027 dan kunt u het opvragen bij het scribaat. ( scribaat@bergkerk.nl)  
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