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Jaarverslag wijkkerkenraad De Inham 

2021 – 2022 

 

 

 

Helemaal terug naar normaal, wie had dat verwacht. Na een lange periode van aanpassingen 

hebben we in februari de draad weer opgepakt, en dat ging sneller dan verwacht. Natuurlijk 

zijn er nog sporen van de crisis zichtbaar, maar je moet zoeken. De kerk bruist onverminderd 

voort en dat is te lezen in dit jaarverslag. 

 

Heeft de crisis de mensen dichter bij elkaar gebracht? Heeft de crisis mensen losgemaakt van 

de geloofsgemeenschap? Het is nu nog moeilijk te zeggen, maar met dit jaarverslag kunnen 

we vaststellen dat de kerk in beweging is gebleven. En hoe! 

 

Elk jaar ontdekken we als kerkenraad nieuwe hoekjes in ons gemeente waar stilletjes werk 

wordt verricht met passie en discipline. Neem als voorbeeld de tuingroep. Wat er ook gebeurt, 

rondom de kerk is het altijd spik en span. En zo zijn er veel meer voorbeelden, genoeg voor 

maar liefst veertig hoofdstukjes. 

 

De rode draad door dit verslag is gemaakt door mensen van onze kerk. Mensen die zorgen dat 

de kerk een geloofsgemeenschap is, waar gewerkt en gesproken wordt. Een kerk waar het 

woord op elke zondag wordt verkondigd, en door de week stilletjes zijn weg vindt onder de 

mensen. Overigens dit jaar niet elke zondag. Voor het eerst in onze meer dan 175-jarige 

geschiedenis was De Inham op zondag gesloten. Op zondag 22 mei hebben we de viering 

gevierd in het schilderij van de Ellenboog kerk in stad Amersfoort. Een nieuwe stap, op zoek 

naar wat het woord, dat al klinkt vanaf de schepping, voor ons betekent. 

 

Met dit jaarverslag genieten we van alle werken. We blijven wegen wat we willen behouden 

of mogen afronden, maar vooral kijken we uit naar een nieuw seizoen, wat de toekomst 

brengen moge. 

 

 

 

 

Juli 2022 

 

Gertjan Noordstra  

Secretaris De Inham               

 

Speciale dank aan eenieder die teksten heeft aangeleverd. 

 

 

 

Protestantse gemeente  

Hoogland/Amersfoort Noord 
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1. Inleiding 

In de wijkkerkenraad hebben we besloten om het jaarverslag uit te brengen voor de zomer, 

met kleine een doorkijk naar het nieuwe seizoen. Alle taakgroepen, werkgroepen en 

commissies hebben we gevraagd hun verhaal te schrijven.  

In willekeurige volgorde leest u hier het verslag van De Inham seizoen 2021-2022. 

2. Nieuwsbrief 

De redactie van de nieuwsbrief maakt wekelijks een digitale nieuwsbrief. Tussentijds worden 

extra nieuwsbrieven verstuurd bij kennisgeving van overlijden, of wanneer er andere urgente 

zaken zijn, bijvoorbeeld van de WKR, die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende 

nieuwsbrief. De leden zijn gemotiveerd en leveren graag goede kwaliteit, zij leggen de lat 

hoog. De leden van de redactie rouleren, één van de leden maakt de concept nieuwsbrief en de 

andere lopen hem tekstueel na. Een meer ogen principe wordt toegepast. Er worden met 

regelmaat teksten voor activiteiten aangeleverd en ingevoerd. Door het wegvallen van Lopend 

Vuur informeert de redactie zelf bij de voorganger van de eerstvolgende zondag naar een 

eventuele tekst bij de dienst. Teksten die een langere doorlooptijd hebben, worden vaak nog 

als herinnering opgenomen, dit wordt sinds kort ook gedaan door een link op te nemen naar 

het artikel op de website. In een enkel geval wordt een tekst niet geplaatst wanneer het 

onvoldoende verband houdt met de werkzaamheden van de kerk. De Hooglandse Maatjes is 

hier een uitzondering op. Voor komend jaar verwachten de redactieleden geen wijzigingen in 

de aard van de werkzaamheden. Elke week wordt de nieuwsbrief van De Inham zorgvuldig 

opgesteld door Bianca Espeldoorn, Elina Hessels, Tjitske Hollestelle. Joy Quist leest trouw 

mee en zorgt voor technische ondersteuning en is beschikbaar als invaller. De al langer 

bestaande vacature is nog niet ingevuld. Voor de verdeling van de werkzaamheden zou het 

prettig zijn als er nog iemand gevonden wordt om de redactie te versterken.  

Elke week wordt de nieuwsbrief van De Inham zorgvuldig opgesteld door: 

o Tjitske Hollestelle 

o Elina Hessels 

o Joy Quist 

o Bianca Espeldoorn 

3. Website 

Het seizoen 2021-2022 is de reactie van de website aanvankelijk met drie leden doorgegaan 

met het wekelijks bijhouden van de website. Helaas heeft Grazyna Buikes in december de 

redactie verlaten. De web redactie bestaat sindsdien uit: 

o Jolien Kok 

o Edgar de Bruijn 

 

Ook dit seizoen hadden we als kerk nog te maken met beperkingen door de coronapandemie. 

Zorgvuldige  informatievoorziening via de website  – o.a. .over het online meevieren - was 

daarom nog steeds belangrijk. Na het afschaffen van de laatste maatregelen, kwamen andere 

activiteiten ook weer op gang en raakte de Agenda rubriek weer meer gevuld. Op 30 maart 

2022 is er gezamenlijk vergaderd door de nieuwsbrief- en web redactie. Het doel hiervan was 

een beeld te krijgen van elkaars werkzaamheden en te kijken hoe we zaken nog beter kunnen 

afstemmen. Er is o.a. afgesproken dat in de Nieuwsbrief links komen die verwijzen naar 

artikelen op de website. Voor komend seizoen hoopt de redactie versterking te vinden  
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4. Taakgroep Pastoraat 

De geloofsgemeenschap van De Inham is een plek waar mensen elkaar tegenkomen en 

opzoeken. Waar getrouwd en gescheiden, geboren en gestorven, geloofd en gewanhoopt 

wordt. Daar gaat pastoraat over. Pastoraat zoekt mensen op waar ze zijn en herinnert ze aan 

de goede Herder. Die goede Herder leeft mee - in en door wat wij mensen elkaar te bieden 

hebben: een luisterend oor of praktische bijstand (samen met de diakenen). We zijn er voor 

elkaar bij overgangsmomenten, als er nieuwe weide gezocht wordt, als er troost en 

bescherming nodig is, en als er nieuwe kansen en uitdagingen wachten. Pastoraat leeft uit het 

besef dat we elkaar gegeven zijn, dat we er uiteindelijk niet alleen voor staan (Psalm 23) en 

alle gemeenteleden elkaar iets te bieden hebben. Pastoraat richt zich allereerst op de leden van 

De Inham, maar is beschikbaar voor iedereen die er een beroep op wil doen. De taakgroep 

Pastoraat heeft vanuit de protestantse wijkgemeente De Inham een stimulerende, 

coördinerende en uitvoerende taak namens de wijkkerkenraad. Pastoraat is een taak van alle 

gemeenteleden. De taakgroep komt maandelijks bij elkaar, m.u.v. de zomermaanden.  

 

De taakgroep was in 2021-2022 als volgt samengesteld: 

o Arianne van Valkengoed  

o Gerry de Bruin  

o Dick van der Tang – notulist, overzichten van verjaardagen, huwelijksjubilea en 

bloemengroeten (tot mei 2022) 

o Ds. Martin Snaterse, adviserend lid, in principe aanwezig bij de vergaderingen  

o Heleen Bulthuis – ouderling, voorzitter taakgroep Pastoraat 

o Maarten van den Berg - ouderling (tot januari 2022) 

o Aukje Wesseling – ouderling (m.i.v. januari 2022) 

 

 
Mutaties LRP (ledenadministratie)-systeem 

Maandelijks bespreekt de taakgroep de mutaties in het LRP (ledenadministratie)-systeem, de 

Inham-bloemenlijst en de lijst met jarige 80+-ers en huwelijksjubilea. Afgesproken wordt wie 

de nieuw-ingekomen leden welkom heet. De nieuwe leden ontvangen als regel een exemplaar 

van het boekje Medemens en van Lopend Vuur. Daarnaast worden afspraken gemaakt over 

het bezoeken van gemeenteleden die verhuisd zijn. Aan oudere gemeenteleden die verhuizen 

naar een zorginstelling in Amersfoort, wordt de mogelijkheid geboden ‘voorkeurslid’ te 

worden van De Inham. Tussendoor is er overleg via mail of telefonisch over dringende 

pastorale situaties.  

 

Inham-bloemenlijst 

Wekelijks worden na afloop van de kerkdienst twee bossen bloemen bezorgd bij 

gemeenteleden.  De taakgroep beslist wie hiervoor in aanmerking komen. Dat kan zijn omdat 

iemand langdurig of ernstig ziek is, een operatie heeft ondergaan, van wie een gezins- of 

naast-familielid is overleden of van wie een jaar geleden de partner is overleden. De ouderling 

van dienst vraagt aan het einde van de kerkdienst - wanneer er nog geen ‘bloemenbezorger’ is 

- wie van de gemeenteleden dat zou willen doen.  

 

Vanuit het buurtbudget Hoogland ontvingen de R.K. St. Martinus en De Inham een bedrag dat 

we besteden aan een attentie voor niet-leden van beide kerkgenootschappen die vanwege een 

vreugdevolle of droeve aanleiding een bloemetje verdienen.  
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Felicitaties 

Aan jarige 80+-ers en gemeenteleden die een bepaald huwelijksjubileum bereiken, werd een  

felicitatiekaart overhandigd. Bovendien werden gemeenteleden, oud en jong, op hun 

verjaardag  door Martin Snaterse telefonisch gefeliciteerd. Vanaf december werden 80-

plussers van het betreffende kwartaal uitgenodigd om hun verjaardag in de Inham te vieren, 

wat een echt feest is! 

 

Georganiseerd en informeel 

Er is een klein aantal contactpersonen actief. Sommigen bezoeken een groepje 

gemeenteleden, anderen bezoeken één (vaak ouder) persoon. We voeren geen actief beleid het 

aantal contactpersonen te verhogen. Wanneer een gemeentelid zich aanmeldt om bezoekwerk 

te doen, zoeken we een passende combinatie. Er gebeurt gelukkig ook heel veel pastoraal 

werk dat niet georganiseerd wordt en in de wandelgangen.  

 

Pastorale activiteiten 

Behalve het bezoekwerk dat maandelijks aandacht krijgt binnen het overleg van de taakgroep 

Pastoraat vonden in en om De Inham vele vormen van pastorale activiteiten plaats: 

 

- Bij enkele gemeenteleden die niet in staat zijn om naar De Inham te komen wordt 

thuis avondmaal gevierd. Behalve de predikant en de ambtsdragers wordt hiervoor ook 

een klein aantal gemeenteleden uitgenodigd.  

- De zeiltocht voor de examenkandidaten is helaas niet doorgegaan. 

- De Inham is op doordeweekse dagen van 11-12 uur  opengesteld voor ‘dagelijks 

gebed’. Er is dan een gastvrouw/gastheer aanwezig om gemeenteleden te ontvangen 

voor een moment van stilte in de kerkzaal en het branden van een kaars. De 

gastvrouw/gastheer is beschikbaar voor een gesprek. Ook nu de coronamaatregelen 

voorbij zijn, houden we dit moment van openstelling, stilte en bezinning in stand.  

- ‘Ik mis je’: Op 30 oktober 2021 heeft De Inham samen met de St. Martinuskerk, 

Veenkerk en Het Brandpunt op winkelcentrum Kraailandhof, in Vathorst en 

Nieuwland een plek ingericht waar de mogelijkheid is geboden om voor iemand een 

kaarsje aan te steken. Er was wederom veel belangstelling en waardering voor dit 

initiatief. Dit jaar was er ook de mogelijkheid om ’s avonds bij de vijver bij Leo’s 

Oord een bootje met een waxinelichtje te water te laten. 

- Ook dit jaar hebben wij gekozen om de in het afgelopen jaar overleden leden van de 

Inham te herdenken op 3 verschillende momenten: zaterdagavond tussen 19 en 21 uur 

tijdens “Inham bij kaarslicht”, zondagmorgen om 10 uur tijdens de kerkdienst waarin 

alle namen van de overledenen genoemd werden en ‘s middags om 15 uur een korte 

herdenking op Coelhorst. De nabestaanden kregen als aandenken aan de overledene 

een duifkruisje mee. 

 

- In verband met de corona-beperkingen werd in het afgelopen jaar  weer twee keer een 

belronde gehouden onder de 80+leden van De Inham. Gevraagd werd naar 

gezondheid, behoefte aan hulp, e.d. Desgewenst worden deze leden vaker gebeld en/of 

bezocht. 

- Met Pasen ontvingen alle Inham-leden een paasgroet met een overzicht van de 

Paasvieringen, een afbeelding van een schilderij van Harbert Booij  en  een gedicht 
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- Er waren twee themabijeenkomsten: ‘Chronisch ziek en dan…’ met medewerking van 

Thea Kloek en ‘Omgaan met mensen met dementie’ met medewerking van Nel Walet. 

Beide thema’s werden ‘s middags en ’s avonds aangeboden. Door de 

Coronabeperkingen waren er per bijeenkomst plm.10 deelnemers. Het werd wel als 

waardevol ervaren. De gehoopte samenwerking met en deelname van mensen buiten 

De Inham viel tegen.  

 

Jaarplan 2022-2023 

 

Bijeenkomsten 80+-ers 

Elk kwartaal zal er een bijeenkomst zijn om de verjaardagen van de 80 plussers te vieren. 

 

Bezinning/toerusting 

Er wordt nog nagedacht over een eventuele themabijeenkomst.  

 

Nieuw ingekomen 

Omdat Lopend Vuur is gestopt en het boekje Medemens niet meer leverbaar is, maken Gerry 

de Bruin en Martin Snaterse een informatiefolder.  

 

Bezetting Taakgroep Pastoraat  

per 1 januari 2022 is Maarten van den Berg gestopt als ouderling. Aukje Wesseling is in 

dezelfde maand bevestigd als ouderling (met vrijstelling van de 

wijkkerkenraadsvergaderingen). Dick van der Tang heeft op 30 april afscheid genomen. Gerry 

de Bruin zal zijn taken zoveel mogelijk voortzetten. Dick blijft nog wel de mensen in de 

zorgcentra bezoeken. Omdat zowel Gerry, Aukje en Arianne overdag werken zal er soms bij 

een uitvaart of huwelijk een beroep op de overige WKR leden gedaan worden. 

 

Kennen en gekend worden 

De basis van het pastoraat is vertrouwen, en kennen en gekend worden. We willen dit 

stimuleren door met elkaar mee te leven in lief en leed. Komend seizoen zullen we een 

voorstel doen om wel en wee o.a. te delen via de nieuwsbrieven. Privacy is daarbij een 

belangrijk aandachtspunt. Ook nieuwe gemeenteleden willen we actief kennis laten maken 

met de gemeenschap.  

 

Ontmoeting en geloofsgesprek 

Nu de beperkende maatregelen voorbij zijn willen we in de zomer van 2022 de ontmoetingen 

in de wijk hervatten. Door middel van ontmoetingen bij gemeenteleden thuis (in Hoogland, 

Nieuwland, Kattenbroek, Stad, Bunschoten-Spakenburg) bieden we de gelegenheid voor 

geloofsgesprek en uitwisseling.  

 

5. Schoonmaakploeg  

Zichtbaar, maar toch ook weer niet. Het lijkt zo vanzelfsprekend elke zondag een schone kerk, 

maar dat is het allerminst. Niet alleen op zondag, maar ook door de week ontvangt onze kerk 

veel bezoekers en die laten zo hun sporen na. Gelukkig hebben we de stille krachten van De 

Inham die elke week zorgen dat alles spik en span is.  

De schoonmaakploeg bestaat uit: 
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o Piet Looij 

o Elly van Valkengoed 

o Gerda Stitselaar 

o Nico Hollestelle 

o Gees Hummel 

o Els Oosterbaan 

6. Coronabeleid 

Gedurende de periode van februari 2020 t/m maart 2022 heeft de wijkkerkenraad van De 

Inham verschillende besluiten genomen als reactie op de coronacrisis. De kerk heeft vanwege 

de godsdienstvrijheid een bijzondere positie die ruimte biedt voor een vrijere interpretatie van 

de maatregelen van de regering. De wijkkerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beleid 

van De Inham. 

Dit beleid heeft de gemeenteleden op verschillende manieren geraakt. We hebben elkaar 

anders leren kennen en er zijn mensen vervreemd geraakt van de gemeente. 

 

Nu deze crisis voorbij is, is de vraag van de wijkkerkenraad hoe het crisisbeleid is ervaren 

door de gemeenteleden.  

 

Op 19 april is een evaluatie gehouden met enkele gemeenteleden. Hierin wordt het beleid dat 

gekozen is toegelicht. We hebben besloten om de besluitvorming te onderzoeken vanuit de 

wetenschappelijke, theologie en het PKN-beleid. De uitkomst hiervan wordt met de 

betrokkenen besproken en met de WKR gedeeld. 

7. Het onderhoudsteam 

Doordeweeks gebeurt er rondom De Inham letterlijk van alles. Het ziet er vanzelfsprekend uit, 

een verzorgde kerk, maar dit is het allerminst. Met discipline en passie wordt er wekelijks van 

alles geregeld rondom De Inham.  

Wat er gedaan is, is te veel om op te noemen: Onderhoud aan de tuin, paden en grint. Tijdens 

corona is dit door kunnen gaan buiten en op afstand. De tuin wordt geroemd om haar 

biodiversiteit en het milieuvriendelijk tuinieren. Er is een compostbak en er wordt gebruik 

gemaakt van versnipperen snoeisel voor de bodembedekking. Er wordt beperkt gesproeid. Er 

is een opvang voor water van het dak van de blokhut voor het gebruik in de tuin. 

Planten en bloemen verkregen door hergebruik en overbodige planten van elders, door zaaien 

en stekken en door vogels en wind aangevoerd. Er is in dit seizoen een nieuwe heg 

aangekocht aan de voorkant van de kerk. Het enige wat dit seizoen niet gedaan is, is het 

sneeuwruimen.  

Dan is er nog het onderhoud, waterlekkage op dak opgespoord en verholpen. Er is een 

stroomstoring buiten opgespoord en verholpen. Er is regelmatig contact met de aannemer over 

aansluiting regenwaterafvoer van onze daken naar nieuwe schoonwater riool van de  

Hamseweg. Dit in verband met de grote renovatie van het riool in de Hamseweg. Hier over is 

ook overleg geweest met de coach van aannemer tijdens afsluiting van de Hamseweg over 

bereikbaarheid van de Inham. 

Verder is de muur van de Beld gecontroleerd op vochtdoorslag, de zolders stof-en rommelvrij 

gemaakt voor boktor bestrijding. Er zijn stoelen opgehaald  uit de opslag en teruggeplaatst 

vanwege de transparanten in de kerk. En tot slot, elke week worden de papiercontainers 

klaargezet om geleegd te worden. 
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Al deze activiteiten worden door Teun van Viegen een aantal andere gemeente leden met 

passie uitgevoerd: 
 

Het onderhoudsteam bestaat uit: 

o Teun van Viegen (coördinator) 

o Jan Schoemaker 

o Wim Engel 

o Marieke Coster 

o Mo Latuheru 

 

De groentetuin wordt verzorgd door: 

o Joke Vrij 

o Jitske Laks 

o Ina Noordstra 

o Gees Hummel 

 

Het onderhoudsteam bestaat uit: 

o Johan van Wijk 

o Wim Engel 

o Aetze Boersma 

o Teun van Viegen 

8. Het PP-team 

Door de lockdowns was het weer een bijzonder seizoen. Zoals elk jaar volgen wij, wat de 

voorgangers ons aanreiken. Het is heel prettig dat het team uit nog steeds zes personen 

bestaat. Onze taak is om een correcte weergave te geven wat wij van de voorganger 

ontvangen en o.a. signaleren of er geen tekort wordt gedaan aan de rechten van auteurs van 

beelden en geluid. 

Voor het seizoen 2022-2023 wordt de lay-out van de powerpoint presentatie wat opgefrist en 

moeten we de auteursrechten in acht blijven nemen. 

Het PP-team bestaat uit: 

o Wim Engel (coördinator) 

o Hanneke Goumare 

o Anton Kunenborg 

o Irene Oldewarris 

o Arianne van Valkengoed 

o Gerry de Bruin 

9. Beeld-en geluidsteam 

De samenstelling van het beeld-en geluidsteam is al jaren vast, maar daar is dit seizoen 

verandering in gekomen. Na ruim 30 jaar heeft Harry Hilverda besloten om het een punt 

achter te zetten. In de kerkdienst van 13 februari hebben we Harry Hilverda bedankt voor de 

vele jaren trouwe dienst aan het team. 

De presentaties en uitzendingen zijn dit seizoen goed verlopen. De grootste problemen die we 

hebben gehad betreffen de draadloze microfoons. Deze zijn vernieuwd. 

Voor bijzondere vieringen door de weeks, zoals bij rouw-en trouwdiensten en concerten zijn 

we nog op zoek naar versterking.  
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Voor 2023 staat een integratie met beelduitzendingen op het programma.  

 

Het beeld-en geluidsteam bestaat uit: 

o Harry Hilverda (tot 1 januari 2022) 

o Co Post 

o Rick van Barneveld  

o Tom Rodenburg 

o Gertjan Noordstra 

10. Inham bij kaarslicht 

Tijdens de Inham bij kaarslicht zaterdagavonden, die ontstaan zijn in corona-tijd, is onze kerk 

open voor iedereen die een moment van bezinning zoekt, of even wil genieten van mooie 

muziek, stilte, een kaarsje aan wil steken of een gebed opschrijven. Ook dit seizoen was het 

weer een succes met mooie avonden, zoals de zaterdag voor kerst, toen er buiten een levende 

kerststal was en de avond van de Paaswake. We zijn blij met de komst van vooral Inhammers 

naar deze inspirerende avonden en dankbaar dat we dit met een groepje enthousiaste 

gemeenteleden kunnen organiseren. Ook bedanken we onze musici, de beeld&geluid groep en 

Martin Snaterse voor hun medewerking!  We hopen komend seizoen weer vier keer Inham bij 

kaarslicht te houden, met afwisselende thema's. 

 

Inham bij kaarslicht wordt georganiseerd door: 

o Jos Booster-Keijzer 

o Gees Hummel 

o Christiane en Karel Jungheim 

o Evelien Meijer 

o Henrike en Robert-Jan Peet 

o Tineke Snaterse 

o Coby en Wally Vreede 

11. Jeugd en jongeren 

Godly Play bijeenkomsten zijn speciale kindernevendiensten voor kinderen van 4 -12 jaar. 

Dit seizoen hebben we gelukkig weer 3 bijeenkomsten kunnen plannen. 10 oktober 2021 was 

de eerste Godly Play bijeenkomst van dit seizoen rond het thema ‘de tien geboden.’ Op 16 

januari 2022 was de tweede Godly Play bijeenkomst. Dit keer was het thema ‘het Onze 

Vader.’ 

 

Met bovengenoemde thema’s hebben we geprobeerd om enigszins aan te sluiten bij het 

jaarthema ‘Van U is de toekomst.’ Beide keren was er een goede opkomst.  

15 mei 2022 staat de derde en laatste Godly play bijeenkomst gepland. Deze keer gaat het 

over ‘de Schepping’ en sluiten we aan bij het thema van de dienst van 22 mei, in de 

Elleboogkerk. 

 

Overleg mensen Godly Play en ‘kerkenraad’ 

Ina, Arry en Henrike zijn in april bij Ariska thuis uitgenodigd om met elkaar van gedachten te 

wisselen hoe we het succes van de Godly Play kunnen borgen en misschien kunnen 

uitbreiden, zodat er meer kinderen bereikt worden. 

Dit overleg heeft geresulteerd in de volgende afspraken/acties voor het seizoen 2022-2023 
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- Godly Play meer onder de aandacht brengen. Er staat inmiddels een stukje over Godly 

Play op de website van de Inham 

- Eventueel uitbreiden van het aantal mensen dat de bijeenkomsten verzorgd. We 

proberen nog 1 iemand erbij te krijgen. 

- Godly Play leent zich niet voor grote groepen. We hechten aan de omgeving van de 

kerk. Evt. met een bezoek aan de kerkzaal met kaarsje aansteken e.d. 

- We kunnen eventueel meer kinderen bereiken via de scholen of de vaste groep 

kinderen stimuleren om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen.  

- Eventueel een extra bijeenkomst in hetzelfde weekend.  Dus zowel zaterdagmiddag als 

de zondagochtend in hetzelfde weekend. (Van tevoren opgeven) 

- Planning: bijvoorbeeld 3x met Inham-groep en bv. 3x de zaterdagmiddag ervoor met 

andere groep? Zelfde leiding, zelfde thema. 

- De kinderen van de Inham zijn inmiddels gewend aan de Godly Play bijeenkomsten. 

Ze weten wat er van ze verwacht wordt. Ze worden creatiever en durven zich steeds 

meer te uiten. Belangrijk is dus dat we dit succes niet verliezen door wisselende 

groepen. 

- In de gesprekken met de Veenkerk en het Brandpunt kunnen we Godly Play noemen 

als optie om mee te kijken. Evt. de groep uitvoerders wat te vergroten en van elkaar te 

leren en elkaar te ondersteunen. 

- Het is niet de bedoeling om Godly Play in de andere kerken met de bemensing vanuit 

De Inham uit te gaan voeren. (groep te klein) 

 

Godly Play wordt verzorgd door: 

o Arry Bos 

o Ina Veldhuis 

o Henrike Peet 

12. Kindernevendienst 

De kindernevendienst is gestart in februari en weer als vanouds. We willen komende seizoen 

met Bible Basics i.p.v. Kind op Zondag werken. Daar staan veel leuke creatieve dingen in om 

ook tegemoet te komen aan de oudere kinderen. Ook zijn we voornemens om ook buiten de 

dienst op zondag wat anders te ondernemen met de kids van de Inham. Dat moet nog ingevuld 

worden.  

De rode zaal wordt opnieuw door de leiding van de kindernevendienst ingericht, meer gericht 

op de doelgroep, de kinderen.  

De kindernevendienst is verzorgd door: 

o Suzanne Bol 

o Irene Muller 

o Rouline de Graaf 

o Nellie Tol 

o Jacqueline Klein 

13. De 12+ groep 

Na de zomervakantie van 2021 is de 12+ groep weer van start gegaan. Hoewel het erop leek 

dat de groep vanwege doorstromen van jongeren naar de 15+ groep behoorlijk kleiner was 

geworden, bleek de afgelopen tijd dat er toch elke keer zo’n vijf tot zeven deelnemers zijn. 

Ook kwam er versterking bij de leiding doordat Jos Booster nu meedraait in de 12+ groep. Dit 



WDI 22-08 01 Jaarverslag De Inham 2021 – 2022  Pagina 12 van 23     
 

 

zorgt voor een creatieve inbreng en afwisseling waar we allemaal heel blij mee zijn. Vol 

goede moed gaan we dus door met de 12+ groep. 

De 12+ groep wordt begeleid door: 

o Ruurd Kievit 

o Jos Booster 

14. De 15+ groep 

Een kleine groep, te klein en helaas gestopt in de loop van het seizoen. Wie weet komen ze 

nog een keer terug.  

De 15+ groep werd verzorgd door: 

o Jos Vedder  

o Annabelle Wesseling 

15. Taakgroep Eredienst 

De Taakgroep Eredienst is in het seizoen ‘21/’22 zes keer bij elkaar geweest, steeds bij een 

van de leden thuis. In overleg met de wijkkerkenraad hebben we de opdrachtomschrijving 

aangescherpt en actueel gemaakt. Daarin is nogmaals onderstreept dat de taakgroep gevraagd 

en ongevraagd adviseert over de vormgeving en de invulling van de vieringen. In onze 

vergaderingen hebben we de meeste tijd besteed aan voorbereiding en evaluatie van 

bijzondere en reguliere vieringen. Onder onze regie hebben twee diensten plaatsgevonden die 

ingevuld werden door gemeenteleden. Ook hebben we het initiatief genomen om de 

kerstvieringen, die uiteindelijk niet doorgingen, en de vieringen voor de stille week en Pasen 

af te stemmen met alle betrokkenen. In september hebben we een avond belegd om door te 

praten met de drempelaars.   

In het voorjaar hebben we een begin gemaakt met inhoudelijke bezinning op de vieringen aan 

de hand van het boekje Tot Gods eer van Marcel Barnard.  

 

In het nieuwe seizoen zullen we de draaiboeken rond de vieringen evalueren, een per 

vergadering. We zijn betrokken bij de realisatie van online vieringen via video door de 

inhoudelijke aspecten daarvan voor te bereiden, zoals de vormgeving van een online-dienst en 

de interactie met de mensen die thuis meevieren. Er staat een overleg gepland met de 

preekregelaar en in de loop van het najaar willen we de pianisten uitnodigen voor een 

ontmoeting. Dit seizoen proberen we ook de bemensing op peil te brengen, waarbij de 

representativiteit een belangrijk aandachtspunt is.  

 

De Taakgroep Eredienst bestaat uit:  

o David Berkhof 

o Arie Kok (voorzitter) 

o Janneke Bultena 

o Arjen Peeman 

o Ds. Martin Snaterse 

16. Werkgroep Testbeeld 

In 2021 heeft de werkgroep Testbeeld een onderzoek uitgevoerd naar de technische 

mogelijkheid om diensten met beeld uit te zenden. In het kader hiervan zijn enkele kerken 

bezocht, waaronder de Boogkerk, en zijn diverse onlinediensten bekeken. Startpunt van het 



WDI 22-08 01 Jaarverslag De Inham 2021 – 2022  Pagina 13 van 23     
 

 

onderzoek was de notitie die vanuit de wijkkerkenraad was opgesteld met een aantal 

onderzoeksvragen. In het uitgewerkte beleidsstuk wordt onder andere ingegaan op de 

technische aspecten (hoeveel camera’s en welke mogelijkheden), maar ook op aspecten van 

kosten, bemensing en privacy. De ‘zachte’ kant van het in beeld brengen is regelmatig met de 

TGE afgestemd omdat naast de techniek ook van belang is wat je wilt uitzenden, hoe je dit in 

beeld wilt brengen etc. Momenteel wordt de haalbaarheid nader verkend op het vlak van 

bemensing, kosten en (technische) uitvoerbaarheid.  

 

Het team bestaat uit: 

o David Berkhof (verbinder met TGE) 

o Wim Engel 

o Wally Vrede 

o Rick van Barneveld 

o Arjen Peeman 

o Ruud Mooij 

17. Drempelaars 

De drempelaars zijn altijd doorgegaan, een stukje DNA van onze liturgie. De drempelaars zet 

de toon van de dienst, hier wordt voor over nagedacht. In het begin van het seizoen is in een 

constructief overleg het werk geëvalueerd en zijn de taken en in houd weer besproken. 

Welkom heten doe je niet zomaar even, je laat de eerste toon van de dienst klinken en daar is 

een team voor: 

o Arry Bos  

o Egbert Stremmelaar  

o Arie Kok 

o David Berkhof 

o Peter Vedder 

o Henk Veldhuis 

o Henrike Peet 

o Ingeborg van der Marel 

18. Ambtelijke binding ds. Engelien Hulsman  

Ds. Engelien Hulsman is werkzaam bij het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Vanwege 

een verandering in de koers van de religieuze invulling van het Meander ziekenhuis is de 

ambtelijke binding met De Inham niet geformaliseerd. 

19. Gemeenteviering 

De gemeenteviering van dit seizoen is gehouden op 30 januari. Thema van deze dienst was: 

‘De vrucht van de geest’.  

De dienst is georganiseerd door: 

o Arie Kok 

o Wieke de Wolff 

20. Rondom Pasen 

Witte Donderdag 
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Op Witte Donderdag staan we stil bij de avond waarop Jezus met zijn leerlingen in 

verbondenheid de Paasmaaltijd gebruikte. Voor de pot met de takken staat een korenaar, 

symbool voor ‘Het brood des levens’. Aan de rand van de pot hangt een druiventros, 

verwijzend naar de wijn die Jezus rond liet gaan. 

Erbij liggen twaalf matses, voor de twaalf leerlingen die bij Jezus aan tafel zitten. 

 

Goede Vrijdag 

Midden tussen de takken is een kruis te zien. Aan de voet van de pot staan vijf rode 

anemonen. Vijf staat voor de vijf wonden van Jezus: twee in zijn handen, een door zijn beide 

voeten, zijn gewonde hoofd en de wond in zijn zij. 

Rood is als de kleur van bloed een verwijzing naar het lijden, maar ook naar de liefde die zich 

offert. Er wordt gezegd dat Jezus’ zweet als bloeddruppels op de grond onder het kruis viel. 

Daar stonden anemonen en volgens de legende komen die zo aan hun rode kleur. De anemoon 

geeft de verwachting aan dat, dwars door het lijden en de dood, nieuw leven mag beginnen. 

 

Paasmorgen 

De takken staan in bloei. Het nieuwe begin is nadrukkelijk aanwezig. De kleur van de 

bloemen is wit, als teken van vreugde en reinheid. Verder zien we hyacinten als symbool van 

verlangen naar verzoening. De primula’s staan voor de liefde. En de fresia voor het groeiende 

vertrouwen in God, die Zijn Zoon en ons altijd in Zijn hand houdt. De steen is 

opzijgeschoven, het graf is leeg. 

21. PgHAN2026 

In het grotere verband van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord zijn tal van 

ontwikkelingen die aandacht vragen. Een heroriëntatie is nodig, vernieuwing is aan de orde. 

Hiertoe heeft de Algemene Kerkenraad in haar kaderdocument Toekomst PgHAN2026 eind 

2020 een route uitgestippeld. In de verschillende wijken zijn groepen gemeenteleden bezig 

geweest met inhoudelijke en financiële vragen. 

Graag verkennen we wat is opgehaald binnen onze drie geloofsgemeenschappen, om van 

daaruit de krachten en talenten vanuit de wijken te verbinden en te versterken. Dit vormt 

vervolgens een basis voor de keuzes als het gaat om inzet van vrijwilligers, pastores, 

gebouwen en de organisatie vanuit de PgHAN. Zodat we ook in 2026 als vitale gemeenschap 

ons geloof vorm kunnen blijven geven. 

Op 18 mei zijn alle gemeenteleden van de PgHAN uitgenodigd in De Inham om te luisteren, 

te denken en te praten over de toekomst van onze gemeente. 

De werkgroep die dit heeft begeleid bestond uit: 

o Ariska Holland (contactpersoon Werkgroep Duurzaam PgHAN2026) 

o Arnoud de Velde 

o Lidy de Velde 

o Aart Oomens 

o Ds. Martin Snaterse 

 

 

Parallel aan de heroriëntatie van onze gemeente wordt ook de financiële toekomst in kaart 

gebracht met de CvK. Dit moet leiden naar een gezonde begroting in 2026 voor de gehele 

geloofsgemeenschap. Deze werkgroep bestaat uit: 

o Gertjan Noordstra (contactpersoon Regiegroep Duurzaam PgHAN2026) 

o Jan Eefting (wijkpenningmeester) 

o Nicoline Rodenburg  
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22. Bloemengroep 

De bloemengroep zorgt voor de liturgische schikkingen. Gedurende de Advent en Pasen 

wordt met bloemschikkingen het thema verbeeld. 

De bloemengroep bestaat uit: 

o Marieke Coster 

o Ina Noordstra 

o Ankie Engel 

23. Wijkkerkenraad 

Maarten van den Berg heeft in de kerkdienst van 2 januari afscheid genomen van de 

wijkkerkenraad. Op 13 februari is Aukje Wesseling bevestigd als ouderling Pastoraat. Zij 

neemt niet deel aan de vergaderingen van de wijkkerkenraad en sluit aan bij de Taakgroep 

Pastoraat. 

  

Elke maand houden we een kerkenraadsvergadering met tijd voor bezinning en de actuele 

agenda. Afgelopen seizoen is uitgebreid gesproken over het jeugdwerk, de diaconie, 

werkgroep pastoraat en de groen kerk. 

 

De wijkkerkenraad is onder anderen verantwoordelijk voor de viering elke zondag. Die gaat 

altijd door, ook in coronatijd. Toch hebben dit seizoen één uitzondering gemaakt. Op 22 mei 

is voor het eerst in de meer dan 175-jarige geschiedenis voor zover wij weten een dienst op 

zondag in De Inham niet doorgegaan.  

De dienst is verplaatst naar de Elleboogkerk. Een kerk in het centrum van Amersfoort die nu 

gebruikt wordt als expositieruimte en voor de gelegenheid van binnen geheel beschilderd is 

met het genesisverhaal. Verschillende artiesten hebben hun beeld van het verhaal tot leven 

gebracht in vast kleurenthema. Een dienst in een schilderij over de schepping. Het was een  

indrukwekkende dienst die niet snel te vergeten is. 

 

Naast onze vaste predikant zien we in onze kerk graag gastpredikanten. Dit zorgt voor 

diversiteit in het woord en beleving van de dienst.  

 

In seizoen 2021-2022 is de kerkenraad als volgt samengesteld: 
o ds. Martin Snaterse Predikant (db) 

o Maarten van den Berg Ouderling pastoraat (afscheid 2 januari 2022) 

o Heleen Bulthuis  Ouderling pastoraat 

o Ariska Holland   Voorzitter WKR (db)  

o Nicoline Rodenburg Diaken  voorzitter CvD 

o Henk Veldhuis  Ouderling  voorzitter AK 

o Ria van Voorst  Secretaris CvK 

o Henk van den Broek Penningmeester CvK 

o Karel Jungheim  Diaken 

o Johan van Dalen   Diaken 

o Ron Wesseling  Diaken  

o Aukje Wesseling  Ouderling (bevestigd op 13 februari) 

o Gertjan Noordstra Secretaris (db)  
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24. Eritrese geloofsgemeenschap 

Sinds juni 2018 houdt de Eritrees Orthodoxe gemeente Kudus Kirkos (geloofsgemeenschap in 

Amersfoort) eens in de twee weken op zaterdag een viering in De Inham. Diaken Karel 

Jungheim is contactpersoon namens De Inham. Bestuur en leden van Kudos Kirkos zijn erg 

blij met de gastvrijheid voor hun diensten, zoals tijdens de dagen van het Orthodoxe Paasfeest 

dat een week later valt dan het onze. 

25. Kerkelijk bureau 

Per 1 mei 2022 is er geen vaste bemensing meer zijn voor het Kerkelijk Bureau PKN 

Hoogland/Amersfoort-Noord. Hanneke Goumare is in 2021 met pensioen gegaan. Zij heeft 

destijds aangegeven nog gedeeltelijk door te willen blijven werken. Het College van 

Kerkrentmeesters, die personeelszaken in haar portefeuille heeft voor PKN 

Hoogland/Amersfoort-Noord, heeft haar toen een jaarcontract aangeboden. Dat jaarcontract 

loopt half mei af. Gezien de financiële situatie waarin wij verkeren, acht het College van 

Kerkrentmeesters het niet verantwoord Hanneke een nieuw contract aan te bieden. Hanneke 

heeft destijds aangegeven dat zij, samen met Ankie Engel, als vrijwilliger verder wil gaan. Op 

dit aanbod zijn wij natuurlijk graag ingegaan. Ankie houdt zich voornamelijk bezig met de 

administratie van onze begraafplaats Coelhorst. De taak van Hanneke ligt met name in het up-

to-date houden van LRP, ons ledenregistratie-systeem. Doordat zij dit wil blijven doen, is er, 

voor alle vrijwilligers die met de ledenregistratie te maken hebben, ook in de toekomst één 

vast aanspreekpunt. Het kerkelijk bureau voor PgHAN wordt verzorgd door: 
o Hanneke Goumare 

o Ankie Engel  

26. Diaconie 

De diaconie heeft haar eigen jaarverslag over geheel PgHAN. Voor De Inham is het vieren 

van avondmaal opnieuw ingericht met gebruik van bekertjes. Jenny Harmelink is als 

diaconaal opbouwwerker in dienst van de diaconie voor één dag in de week. Dit werk doet zij 

ook voor de PKN in de stad. Hiermee worden taken en verantwoordelijkheden gezamenlijk 

opgepakt. Voor het komende seizoen is het voornemen is om de diaconie meer te betrekken 

bij de voorbede. Vanuit De Inham wordt de diaconie vertegenwoordigd door: 

o Nicoline Rodenburg voorzitter  

o Karel Jungheim  

o Johan van Dalen    

o Ron Wesseling 

 

De Diaconie wordt ondersteund bij het collecteren 

o Gees Hummel (aanleveren tekst diaconale collectes).  

o Louise Beydals (collectant) 

o Robert-Jan Peet (collectant) 

o Robert Kos (Collectant) 

o Jan Klein (collecte tellen en bankstoringen) 
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27. College van Kerkrentmeesters (CvK) 

Het College van Kerkrentmeesters is een bovenwijkse organisatie. Vanuit De Inham door Ria 

van Voorst en Henk van den Broek vertegenwoordigd. Ria van Voorst is secretaris en heeft 

daarnaast de portefeuille personeelszaken tot januari 2022. Personeelszaken is daarna 

overgenomen door Desiree van Hooidonk. Vanuit deze functie voert zij de jaargesprekken 

met de betaalde krachten. Henk van den Broek is penningmeester van de CvK. 

 

De CvK wordt vanuit De Inham vertegenwoordigd door: 

o Ria van Voorst   secretaris 

o Henk van den Broek penningmeester 

28. Koster 

Onze koster Henk Tornij kan na de corona weer volop zijn taak uitvoeren in De Inham. Naast 

de reguliere diensten zijn er de uitvaarten, concerten en alle doordeweekse activiteiten.  

Het kostersteam bestaat uit: 

o Henk Tornij 

o Akke Isarin 

o Wim Engel 

o Irene Oldewarris 

o Ina Veldhuis 

 

De koster heeft veel hulp bij het beheer van onze kerk: 

o Gees Hummel (coördinatie schoonmaak) 

o Teun van Viegen (alleskunner) 

o Edgar de Bruijn (contactpersoon reconstructie De Inham) 

o Jan Schoemaker (tuinman) 

o Marieke Koster (tuinvrouw) 

o Wim Engel (tuinman) 

29. Coelhorst 

Het beheer van Coelhorst is sinds 2020 in handen van Kees van Dijke en hij wordt geholpen 

door enkele vrijwilligers met het schoffelen, maaien, bladeren opruimen etc. 

o Kees van Dijke 

o Dick van der Tang 

o Gees Hummel 

30. De Groene Inham 

Op 14 maart hebben enkele Inhammers de klok geluid voor het klimaat. Samen met 10 andere 

kerken in Amersfoort deden we mee met het landelijke Klimaatalarm. Er is een kleine folder 

gemaakt voor omwonenden over De Inham als Groene Kerk, en om de actie aan te kondigen. 

Deze werd in 700 brievenbussen gedaan.  

 

Op 18 april vierden we de schepping in een (digitale) kerkdienst met als motto: Wees 

geprezen, bron en schenker. Nico en Michiel Hollestelle gaven een inkijkje hoe thuis aan de 
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keukentafel het gesprek over duurzaam leven wordt gevoerd. Na de dienst ging de 

gedachtewisseling verder met andere gemeenteleden in een ZOOM bijeenkomst.  

 

Overeenkomstig het nieuwe plan voor de moestuin achter de kerk kreeg de oogst een andere 

bestemming. De groenten zijn niet meer direct naar de Voedselbank gebracht, maar op 

zondagmorgen meegegeven aan kerkgangers. De belangstelling was groot, met 25 

huishoudens die mee-eten. Wat men afnam werd bijgehouden en na het seizoen is gevraagd 

een gift over te maken naar de Voedselbank. Zo deden meer mensen mee met De Groene 

Inham! Een mooi succes. In de kleurrijke bloementuin wordt gewerkt aan biodiversiteit en 

compostering. Dit alles danken we aan de noeste arbeid van 8 personen.  

 

Martin werd uitgenodigd door de Amersfoortse afdeling van de christelijke natuurorganisatie 

A Rocha om eind augustus de jaarlijkse Hagenpreek te houden. Vrijwilligers uit De Inham 

assisteerden bij de inrichting van de boomgaard van Coelhorst en begeleidden de kerkgangers.  

 

Een groep van 10 PKN leden uit de regio Wijchen (PKN gemeente Rivierenland Oost) was te 

gast bij De Groene Inham. Ze oriënteerden zich omdat ook zij een Groene Kerk willen 

worden.  

 

Op de Burendag in september lieten we in een stand zien wat we doen als Groene Kerk.  

 

In oktober logeerden Klimaatpelgrims in Het Brandpunt, pleisterplaats tijdens hun 

wandeltocht van Polen naar de VN Klimaatconferentie in Glasgow. Zo’n 15 Inhammers 

hielpen mee met het logies, of deden mee met activiteiten. Een groepje pelgrims bezocht de 

Inham en kregen een presentatie over De Inham als Groene Kerk. Ook was er voor 

Amersfoorters een mini-pelgrimage die langs De Inham voerde.  

 

In november was de werkgroep te gast in de wijkkerkenraad. Ervaringen werden gedeeld. We 

willen elkaar vaker informeren. Enkele ideeën werden toegevoegd aan de voornemens.  

 

Het voorstel van De Groene Inham om bij eventuele aankopen van beeldopname apparatuur 

ook te kijken naar het duurzaamheidsbeleid van leveranciers, werd opgepakt.  

 

Verreweg het meeste werk gebeurt door gemeenteleden (ook kerkbestuurders, predikant) die 

graag iets concreets willen bijdragen aan duurzaamheid. Zij hoeven geen lid te zijn van de 

werkgroep; de Groene Inham stimuleert, communiceert (o.a. de Nieuwsbrief) en ondersteunt. 

Onze inzet om meer energie te besparen is versterkt nu Nico Hollestelle en Johan van Wijk 

willen gaan meedoen. Zodoende hebben we nu ook een Energiegroep van 5 personen.  

 

De Groene Inham neemt actief deel aan het Netwerk 033GroeneKerken en levert momenteel 

de voorzitter. Ook houden we contact met A Rocha door mee te eten aan De Groene Tafel.  

 

De komende tijd heeft energiebesparing prioriteit. De Energiegroep werkt daarvoor samen 

met het CvK en probeert ruimte te maken voor investeringen in kleine maatregelen. Ook 

oriënteren we ons op wat er komt kijken bij het streven, om op lange termijn van het gas af te 

gaan.  

Andere thema’s zijn: met kinderen aan de slag in de moestuin; regenpijpen anders koppelen 

(schoonwater riool / regentonnen / infiltreren); gesprekken met gemeenteleden over duurzaam 

leven; en zoeken van een project in de 3e wereld dat de impact van onze eigen levensstijl op 

het klimaat laat zien. 
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Het team van De Groene Inham bestaat uit:  

o Klaas Bouma 

o Cris van Oers 

o Johan van Dalen 

 

Daarnaast werken actief mee: (zie uitleg daarover in de tekst) 

o Gees Hummel 

o Johan van Wijk 

o Nico Hollestelle 

o Teun van Viegen 

o Edgar de Bruijn 

31. De Inham open 

We hebben er werk van gemaakt om De Inham meer open te stellen, voor een breder publiek.  

 

Bankjes & Burendag 

De buurtbankjes zijn op zaterdag 18 september feestelijk in gebruik genomen. Met een 

gedicht onder de appelboom en het doorknippen van het lint door de jongste buren zijn de 

bankjes officieel in gebruik genomen. Op deze zonnige zaterdag middag hebben we genoten 

van gesprekken met de buren onder het genot van een drankje in bitterbal van De Dissel. 

 

Gebedsmoment 

Elke doordeweekse dag is er van 11.00 tot 12.00 uur gelegenheid om in de kerk de stilte te 

zoeken en een kaars aan te steken. Het gebedenboek ligt er voor de voorbede en ter 

overdenking is een handreiking beschikbaar. De opkomst is gering, maar wordt gewaardeerd. 

De gastvrouwen en gastheren van deze momenten zijn: 

o Ria van Voorst 

o Gees Hummel 

o Marjan Kok 

o Maarten van den Berg 

o Akke Isarin 

o Jacqueline Groeneweg 

o Johan van Dalen 

o Annemarie Jansen 

o Ds. Martin Snaterse 

 

Kerststal 

Zichtbaar naar het dorp is voor onze kerk een belangrijk thema. Wat is daar beter geschikt 

voor dan het Kerstverhaal? Voor de kerk is op 18 december een kerststal neergezet met een 

dromedaris, ezel, schapen en veel meer. Een echte baby zorgde voor veel bekijks, het weer 

hielp mee en natuurlijk ook de chocolademelk en glühwein. Een levendige middag op het 

kerkplein in hartje Hoogland, een bijzondere ervaring. 

De kerststal is georganiseerd door: 

o Ds. Martin Snaterse 

o Jeroen Wind 

 

 

Vuurtje stoken 
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Het vuur brand in ons en dat mag zichtbaar zijn. In een gesprek met de jongerenwerkers is 

geconstateerd dat we weinig activiteiten hebben die aantrekkelijk zijn voor de jongeren. Als 

idee is geboren om na de dienst op enkele zondagen of een andere gelegenheid een voorschaal 

aan te steken voor de kerk. De kinderen kunnen hier dan marshmallows in roosteren, altijd 

spannend. Dit is enkele keren gedaan en zoals het ernaar uitziet wordt dit een vast ritueel. Een 

nieuwe gelegenheid om elkaar anders te ontmoeten en aantrekkelijk voor de jongeren. 

32. Inhamweekend 

Het Inhamweekend gaat in 2022 eindelijk weer door! Dit jaar op 10, 11 en 12 juni op de  

Camping & kampeerboerderij Meerveld te Uddel.  Actief zijn, praten, lezen, vieren, 

wandelen, het komt allemaal weer aan bod. Zowel spontaan als georganiseerd is ieder in de 

weer. Het eten is een vast patroon, op vrijdag bij aankomst pannenkoeken en zaterdag en 

barbecue. Een deel van de Inhammers die niet een heel weekend mee kunnen doen komen wel 

op de barbecue met aan het eind van de avond het traditionele kampvuur, deze keer met veel 

zang. 

Op zondagochtend hebben we een kerkdienst gehouden in de openlucht. Ds. Martin Snaterse 

heeft ons meegenomen in het verhaal van Ruth. Er was plaats voor zang en bezinning. 

 

Het team staat te trappelen om dit volgend jaar weer te organiseren: 

o Jeroen Wind 

o Nellie Tol 

o Suzanne Bol 

o Jos Vedder 

33. Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar geen activiteiten kunnen ondernemen. Dit 

wordt weer opgepakt het komende seizoen. 

De commissie bestaat uit: 

o Jacqueline Bos  

o Eveline Mooij  

o Aleida Drent  

o Joke de Weerd  

o Arianne Bos 

34. Muziek 

Muziek is in onze viering niet weg te denken. Tijdens en na corona is door vast medewerkers 

de dienst van muziek voorzien. De vaste begeleiding van onze kerkdiensten wordt verzorgd 

door: 

o Skip van Rooij 

o Thilly Tomassen 

o Dick van der Niet  

o Dick Kloosterboer 

o Leen van den Haak 
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35. Inloopochtenden dinsdag- donderdagmorgen 

Zowel in als na coronatijd is de kerk veel open geweest. De inloopochtenden zijn weer 

mogelijk. Een groep gastvrouwen zet om 10.00 uur de deur open voor eenieder die behoefte 

heeft aan een kopje koffie en/of een praatje.  

o Ria Abbring 

o Akke Isarin 

o Brenda Boersma 

36. Bezinningswandeling op vrijdagmorgen 

De vrijdagmorgenwandeling samen met de Martinus vindt eenmaal per maand plaats, echter 

in de veertig dagen tijd eens per week. 

o Margret van Wee 

o Ria van Voorst 

37. Filmkring 

De filmkring organiseert elk seizoen een tal van bijeenkomsten om een film te zien, maar ook 

te bespreken. Dit seizoen hebben we zes films gezien: 

Corpus Christi 

Happy go Lucky 

Marry Magdalene 

Disobedience 

God only Knows 

The Father 

Vooraf wordt een inleiding gegeven met kijkersvragen. Na elke film vindt een gesprek plaats 

over de inhoud en kijkervaring. De begeleiding van de films bestaat uit:  

o Marieke Arendse 

o Joke Vrij  

o Martin Snaterse  

38. Koken in de Inham 

De kookgroep heeft dit seizoen 3 diners georganiseerd. Twee kokers bereiden de maaltijd 

voor, voor een 15-tal gasten. De kookgroep bestaat uit: 

o Gees Hummel 

o Henrieke Peet 

o Bert Oldewarris 

o Irene Oldewarris 

o Judith Hallie 

o Tjitske Hollestelle 

o Nicoline Rodenburg 

o Ria van Dalen  

o Tineke Snaterse  

o Joke de Weerd 
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39. Inspiratieboom 

In september 2021 zijn we enthousiast van start gegaan met de Maand van het Weer zi(e)n. 

Het werd een hele mooie maand, met heel veel activiteiten en  een flyer aan alle 

gemeenteleden. Hier is veel energie in gaan zitten. Activiteiten die aangeboden werden waren 

zeer gevarieerd, o.a.: 

- Cursus oefenen in levenskunst 

- Indisch eten, klaargemaakt door 2 gemeenteleden 

- Zingen van Johannes de Heer-liederen 

- Burendag met nieuwe bankjes voor de Inham 

- Barbecue 

- Een koffieochtend met het verhaal van Noach in rijmvorm 

- Het maken van hangers met droogbloemen 

- Activiteiten rondom de klimaatpelgrims 

- Een lezing over iconen 

- High tea 

 

Rond de kerst hebben we gekeken naar wat mogelijk was, maar gelet op de toenemende 

corona-aantallen hebben we weinig geïnitieerd. Gelukkig heeft de levende kerststal, die vorig 

jaar al in de planning stond, wel doorgang kunnen vinden; een activiteit met een echte 

kerstbaby en veel aanloop.  

 

Na de kerst hebben de activiteiten op een laag pitje gestaan, velen zijn druk met het inhalen 

van uitgestelde activiteiten en het weer vinden van een ritme. Voor het komend jaar willen we 

een herstart maken, kijken waar energie zit en die zien vrij te maken.  

 

De werkgroep inspiratieboom bestaat uit: 

o Eline van Barneveld 

o Astrid Nijland 

o Arjen Peeman 

o Nicoline Rodenburg 

o Ds. Martin Snaterse 

o Elise Stremmelaar 
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40. Aantal leden en mutaties 

Het aantal leden bedraagt in augustus 2021 in totaal 972 leden. De opbouw van onze 

wijkgemeente is als volgt: 

 

De Inham mei augustus oktober 

 2022 2021 2020 

Totaal aantal leden 962 972 1001 

Pastorale Eenheden 553 557 568 

Doopleden 376 378 389 

Belijdende leden 448 458 476 

Meegeregistreerden 109 111 136 

Ongedoopte leden 16 21  
Vrienden 14 12  
Uitgeschreven leden 13 27 19 

Overleden leden 13 14  
Verhuisd naar andere gemeentes 24 38 3 

Nieuwe leden 22 7 46 

 


