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Amersfoort heeft in de laatste jaren een ware groei-explosie meegemaakt. De ene 
nieuwbouwwijk is nog niet helemaal af of in de volgende weilanden worden alweer de eerste 
stappen gezet om grote woonblokken uit de grond te stampen. Na Zielhorst-Kattenbroek, 
begin jaren negentig, volgde Nieuwland en nu Vathorst. In al deze wijken zijn de 
gezamenlijke kerken duidelijk aanwezig. Steeds weer opnieuw heeft men al deze nieuwe 
bewoners welkom geheten. Bewust heeft men steeds huis-aan-huis welkom geheten. Immers: 
iedereen is welkom in deze nieuwe woon- en leefomgeving. Niet alleen de betrokken 
kerkleden. Dit welkomwerk is een eerste stap om nieuwe contacten te maken. Die eerste 
contacten zijn nog vrij oppervlakkig. In de vervolgstappen probeert men dichter bij de leef- en 
woonwereld van de mensen te komen. Zo worden, samen met verschillende maatschappelijke 
organisaties, buurtavonden georganiseerd, waarop de kerk in de wijk zich presenteert. 
Rondom de maquette van de wijk komen de verhalen over het wel en wee in de 
nieuwbouwwijk. Er worden jubel- en klaagverhalen verteld, maar ook ideeën gelanceerd om 
het welzijn in de nieuwe woonomgeving te bevorderen. Al deze initiatieven kun je als 
kerkopbouw bestempelen, maar ze hebben ook duidelijk een diaconale insteek: luisteren naar 
de verhalen uit de leefwereld van de bewoners en van daaruit samen actie ondernemen. 
 
Eenzaamheid doorbreken 
Ook de verantwoordelijke pastores in Vathorst hoor je, net als op andere plekken, praten over 
eenzaamheid bij nieuwe bewoners. Zij geven aan dat de kerk een belangrijke functie kan 
vervullen bij het met elkaar in contact brengen van mensen. Vanuit de kerken kunnen plekken 
gecreëerd worden waar eenzaamheid doorbroken wordt. Zo kan er meegebouwd worden aan 
nieuwe sociale netwerken, waarin mensen met elkaar in contact kunnen komen. Een 
belangrijke taak van de kerk, naast het vieren en delen in het geheim van het geloof. De 
diaconale insteek wordt vaak uitbesteed aan de door de kerken opgerichte inloophuizen. En 
dat roept vaak spanningen op bij de opbouw van de gemeenschap. 
 
Van vreemd naar thuis 
In Vathorst heeft men zich in het seizoen 2004/2005 bewust aangesloten bij het jaarthema van 
de andere kerken van Amersfoort-Noord: de zeven werken van barmhartigheid. De insteek in 
Vathorst is ‘de vreemdeling een thuis bieden’. Vanuit dit element uit het jaarthema heeft men 
een aantal activiteiten ontwikkeld. 
• Wandelen: Met een groep oude en nieuwe Vathorsters gaat men op iedere eerste zondag 

van de maand op stap. Tijdens een wandeling door de nabije of iets verdere omgeving 
leren de buurtgenoten elkaar in ontspannen sfeer kennen. Zonder verdere plichtplegingen 
worden contacten gelegd. De ervaring leert nu al dat vooral alleeengaanden en ouderen op 
deze activiteit afkomen.  

• Wereldmaaltijden: In samenwerking met een woonvoorziening in de wijk worden 
maandelijks 15 wijkbewoners uitgenodigd om samen met de bewoners van deze woonplek 
te eten. Gerechten uit de hele wereld staan dan op de menukaart. Niet alleen de bewoners 
van het huis koken, ook gasten brengen hun gerechten mee. Rondom de maaltijd worden 
over en weer kontakten gelegd en op een ongedwongen manier kennis met elkaar gemaakt.  

• Vastenmaaltijden: In de vastentijd worden vastenmaaltijden georganiseerd. Dat gebeurt in 
samenwerking met een netwerk van jongeren in de wijk. in 2004 kwam jong en oud hierop 
af. 



• Voorjaarsmarkt: In het voorjaar van 2005 wordt in Vathorst een voorjaarsmarkt 
georganiseerd. Op deze markt bieden mensen hun diensten aan. Iemand die technisch is, 
biedt zich bijvoorbeeld aan om bij ouderen een lamp te vervangen. 

Het zijn allemaal kleinschalige initiatieven om contacten in de wijk te verstevigen, om de 
wereld in het klein leefbaar te maken. 
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