
LOCATIE OECUMENISCHE VESPERDIENSTEN: 
‘De Hoeksteen’  Klaartje Donzepad 59  4807898 
 
CONTACTPERSONEN WERKGROEP VESPERDIENSTEN 
Job van den Berg jobvandenberg@planet.nl                     0654245026 
Hilly Bijma hillybijma@hotmail.com  4728343 
Mieke Boonstra mieke.boonstra@online.nl  4701782 
Minke Bruning m.bruning@casema.nl  4751347 
Ingrid Petten ipetten@hotmail.com  4807401 
Marijke van de Pol mvdpol@baumfalk.nl  4803101 
 
CONTACTPERSOON CANTORIJ: 
Ingrid Petten ipetten@hotmail.com  4807401 
 
CONTACTPERSONEN VERBEELDINGEN: 
Ineke Hogeboom ihogeboom@hotmail.com 
Ellen de Bruijn-Kempe edebruijnkempe@live.nl 
Riemer Baumfalk riemer@baumfalk.nl 
 
VOORGANGERS: 
Ds. Berend Borger b.borger@debronamersfoort.nl  4799080 
Ds. Marijke van de Pol mvdpol@baumfalk.nl   4803101 
Ds. Titus Woltinge TitusWoltinge@kpnmail.nl  4752141  
Ds. Rein van der Zwan r.vanderzwan@debronamersfoort.nl  4755158 
Pastor Josephine van Pampus jvanpampus@casema.nl  8890994 
Ds. Marieke den Braber  predikant@hoeksteenamersfoort.nl       0627152946 

 

 
De oecumenische vesperdiensten worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de PGA 
wijken ‘De Hoeksteen’ en ‘De Bron’ i.s.m. de Pastor v.d. Oecumene van de OLV parochie.  
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DE GROENE BIJBEL 
 
TOELICHTING BIJ HET JAARTHEMA   
 
In deze serie vesperdiensten laten we ons inspireren door de Groene Bijbel, die de 
Amersfoortse kerken als een estafettestokje aan elkaar doorgeven.  In deze bijzondere 
uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn gedeelten gemarkeerd die aanknopingspunten 
bieden tot ‘groen leven’. Ze zijn een uitnodiging om respectvol om te gaan met mensen 
en met de hele schepping, die ons als Godsgeschenk is toevertrouwd. Hoe actueel is dit 
thema ook juist nu. Klimaatverandering, zorgen over toekomst van onze aarde, het 
coronavirus dat ons leven ontwricht, allemaal zaken die ons vragen om met nieuwe ogen 
te kijken naar wat vertrouwd is geworden, maar misschien ook anders kan en moet.  
Naast Bijbelteksten zijn er ook talloze ‘groene liederen’, waarvan er een aantal in de 
vesperdiensten zal klinken. Sommige zijn oud, andere nieuw. Franciscus van Assisi 
bezong rond het jaar 1225 in zijn Zonnelied  al de natuur, de ‘dingen van de hemel’ (zon, 
maan en sterren), de  ‘dingen van de aarde’ (de vier elementen) en de levensweg van de 
mens. Ook Sytze de Vries schreef en vertaalde verschillende liederen die hier stem aan 
geven. Veel stof dus om ons ook muzikaal te laten inspireren door vele dichters en 
toondichters. 

In verband met de coronabeperkingen zullen de vespervieringen dit seizoen niet op 
zondagmiddag, maar op woensdagavond plaatvinden.  
Wij nodigen u van harte uit om deze vesperdiensten mee te vieren, elke tweede 
woensdag van de maand, om 19:30 uur in De Hoeksteen. 
 
Dat het een moment van rust en meditatie in de week mag zijn. 
  
De Werkgroep Oecumenische Vesperdiensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTORIJ  EN  MUZIEK 
De cantorij van ‘De Hoeksteen’ is al 30 jaar nauw verbonden met de oecumenische 
vespervieringen. De cantorij oefent op de twee woensdagavonden voorafgaand aan elke 
vesperdienst de liederen voor die viering. Ook wordt een uur voor het begin van elke 
viering geoefend. Cantorij en vespervieringen worden instrumentaal begeleid door piano, 
viool en blokfluit, soms uitgebreid met dwarsfluit of gitaar. Dit seizoen zal de cantorij ook 
weer aan een aantal  morgendiensten in de wijkkerken / parochie meewerken. 

 
De cantorij oefent extra voor medewerking aan morgendiensten, voor carols met kerst, 
zingen in de Koperhorst of  in het Meander Medisch Centrum en voor de Paasnacht in de 
Stille Week. U bent ook van harte welkom om speciaal voor  deze gelegenheden mee te 
komen zingen.  
Voor informatie over meedoen met de cantorij kunt u contact opnemen met de dirigent, 
Ingrid Petten. 
 

 
REPETITIEDATA CANTORIJ 
(woensdagavond 20-22 uur) 

 
Datum vesper op 
woensdagavond 19:30 

September 2020 16, 30  
Oktober 2020 7, 28 14 oktober 
November 2020 4, 11, 18, 25  11 november 
December 2020 2, 16, 23   9 december 
Januari 2021 6, 20, 27 13 januari 
Februari 2021 3, 24, 10 februari 
Maart 2021 3, 17, 24, 31, 10 maart  
April 2021 7, 28 14 april 
Mei 2021 5, 12, 19 12 mei 
Data cursief zijn repetitiedata voor overige activiteiten van de cantorij: zoals in Stille 
week of in  (oecumenische) morgendiensten in een van de wijkkerken  
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EEN  VESPER  IS  EEN  AVONDGEBED 
Op vaste tijden wordt er gebeden en gezongen, dag in dag uit. Deze korte vieringen 
vormen ankers in de tijd. De vesper is één van de getijden uit de dagelijkse cyclus in veel 
kloosters. Dichter Jan Wit verwoordde het belang daarvan ooit als volgt: ‘Wie zijn Getijden 
niet houdt, wordt door de tijd overspoeld.’ De vesper wordt gevierd bij het vallen van de 
avond. De duisternis werpt ons terug op onszelf en kan bedreigend zijn. We zoeken dan 
naar houvast op onze weg door de nacht. Door het donker heen mogen we uitkijken naar 
de nieuwe morgen. 
De vesper is ontstaan uit de joodse eredienst, 
waarin het morgen- en avondgebed de 
voornaamste gebedsmomenten vormen.  
De oorsprong hiervan lag in de eredienst in de 
tempel, met haar morgen- en avondoffer. De 
synagoge sloot zich hierbij aan door op 
dezelfde tijden samenkomsten te houden 
voor het lezen uit de Thora en voor het gebed.  
De oecumenische vesperdiensten putten uit 
verschillende kerkelijke tradities die hieruit 
voort zijn gekomen. De vieringen zijn 
meditatief: er is ruimte voor stilte, lezen uit de 
bijbel, gebeden, een kaarsje branden, 
verbeelding, zingen en muziek. Zo kan het 
vieren van een vesper ruimte bieden aan 
geloof en twijfel, vreugde en verdriet, hoop 
en wanhoop van mensen. 
 
 
VERBEELDINGEN TER INSPIRATIE 
Bij elke vesperdienst wordt ook dit seizoen weer een verbeelding gemaakt. Ellen de 
Bruijn, Ineke Hogeboom en Riemer Baumfalk laten zich daarbij inspireren door het thema 
van de liederen van de opgangen in de vesperdienst. 
 
 
MEEDOEN  MET  VOORBEREIDEN 
Alle vespervieringen beginnen op 2e woensdagavond van de maand om 19:30 in ‘De 
Hoeksteen’. Als u een keer met ons een viering wilt voorbereiden, dan kunt u zich bij een 
van de leden van de werkgroep vesperdiensten daarvoor aanmelden. De voorbereidingen 
vinden in principe plaats op de in het rooster op bladzijde 3 aangegeven avond van 20:00 
tot 21:30. Van harte uitgenodigd!   
 
 
 
 

 
Programma Oecumenische Vesperdiensten 2020 - 2021 

 

DE GROENE BIJBEL 
 
 
DATUM VESPER 
WOENSDAG 

 
THEMA 

 
VOORGANGER 

 
COÖRDINATOR 

VOORBEREIDING 
 

14 oktober 2020 
19:30 uur 

 
DE TUIN VAN 

EDEN 
 

 
Ds Titus Woltinge 

 
Job van den Berg 

 
21 september 2020 

 
11 november 

19:30 uur 

 
DE NIEUWE 

HEMEL EN DE 
NIEUWE AARDE 

 

 
Ds Marieke de 
Braber 

 
Hilly Bijma 

 
 

19 oktober 

 
9 december 

19:30 uur 
 

 
LICHT 

 

 
Ds Berend Borger 

 
Job van den Berg 

 
16 november 

 
13 januari 2021 

19:30 uur 
 

 
BERG 

 
Ds Jan 
Wolswinkel 

 
Rita Heinen 

 
14 december 

 
10 februari 

19:30 uur 
 

 
WOESTIJN 

 
Ds Geurt Roffel 
 

 
Marijke van de Pol 

 
18 januari 2021 

 
10 maart 
19:30 uur 

 

 
REGEN EN 

ZAAD 

 
Rik Willemsen 

 
Hilly Bijma 

 
15 februari 

 
14 april 
19:30 uur 

 

 
WIJNSTOK 

 
Ds Marijke van de 
Pol 

 
Marijke van de Pol 

22 maart 

 
12 mei 
19:30 uur 

 

 
WIND  

 
Job van den Berg 

 
Job van den Berg 

 
19 april 
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KORTE TOELICHTING BIJ HET PROGRAMMA 
Datum  
vesperviering 

Thema Groene Bijbeltekst 

14 oktober 
 

DE TUIN VAN EDEN Genesis 2:4-25 
‘ Dit is de geschiedenis van de 
hemel en de aarde. Zo ontstonden 
ze, zo werden ze geschapen. 
… 
 God, de Heer, legde in het oosten, 
in Eden, een tuin aan en daarin 
plaatste hij de mens die hij had 
gemaakt.’ 

11 november DE NIEUWE HEMEL 
EN DE NIEUWE AARDE 

Jesaja 65:17 
‘Zie, ik schep een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in 
vergetelheid, het komt niemand 
ooit nog voor de geest’ 
2 Petrus 3:13 
‘Maar wij vertrouwen op Gods 
belofte en zien uit naar een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde waar 
gerechtigheid woont.’ 

9 december LICHT Psalm 36:10 
‘want bij u is de bron van het leven, 
Door úw licht zien wij licht.’ 
Jesaja … 
 

13 januari 
 

BERG Exodus 19:3 
‘Mozes ging de berg op, naar God. 
De Heer riep hem vanaf de berg 
toe: ‘Zeg tegen het volg van Jakob, 
laat de kinderen van Israël weten: 
..’ 
 

 

 

 

 

Datum  
vesperviering 

Thema Groene Bijbeltekst 

10 februari 
 

WOESTIJN Johannes 1:23 
‘Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in 
de woestijn: “Maak recht de weg 
van de Heer,” zoals de profeet 
Jesaja gezegd heeft.’ 
 

10 maart 
 

REGEN EN ZAAD Jesaja 30:23 
‘Dan zal hij regen geven voor het 
zaad waarmee je het land hebt 
ingezaaid. Alles wat het land 
voortbrengt zal mals en voedzaam 
zijn. Op die dag zullen je kudden op 
uitgestrekte weidegronden grazen.’ 
 

14 april 
 

WIJNSTOK Johannes 15:1-8 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn 
Vader is de wijnbouwer. Iedere rank 
aan mij die geen vrucht draagt 
snijdt hij weg, en iedere rank die 
wel vrucht draagt snoeit hij bij, 
opdat hij meer vrucht draagt. Jullie 
zijn al rein door alles wat ik tegen 
jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan 
blijf ik in jullie. ….’ 
 

12 mei 
 

WIND  Handelingen 2:2 
‘Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde.’ 
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