
UITNODIGING

De algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam, de wijkkerkenraad en het 
pioniersteam van de Noorderkerkgemeente en het bestuur van de IZB nodigen u uit tot het 
volgen van de bevestiging en intrede als pionier-predikant van de Noorderkerk van  

ds. Dick Wolters

In de kerkdienst, die plaatsvindt op D.V. zondag 6 juni 2021 om 10.00 uur in de Noorder-
kerk aan de Noordermarkt 48 te Amsterdam, zal hij, na bevestigd te zijn door ds. Johan 
Visser, intrede doen.

U kunt deze dienst online volgen via de website van de Noorderkerk, www.noorderkerk.nl.

Namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam
Roel van Marle en Hendrik-Jan Overmeer, voorzitters
Ds. Rosaliene Israël, scriba

Namens de kerkenraad en pioniersteam van de Noorderkerkgemeente
Paul van Trigt, voorzitter kerkenraad
Henrike Klok – van Laar, voorzitter pioniersteam
Michiel Dumont, scriba

Namens de IZB
Bram van der Kooy, wnd. directeur
Henk Boerman, coördinator IZB Impact

De Noorderkerk, Huis voor de ziel, is:

Een huis van God waar je in het hart van de stad, in een historisch gebouw 

waar al vierhonderd jaar mensen komen, stil kunt worden en God en mensen 

ontmoeten.

Een huis waar je over God hoort, waar je in gesprek gaat over levensvragen en 

kunt leren geloven in Jezus Christus.

Een huis waar iedereen welkom is, wat je vragen ook zijn, welke achtergrond,  

levenswijze of overtuiging je ook hebt, of je nu veel of weinig weet over geloven. 

 

Een huis waar mensen elkaar ontmoeten, doordat we aandacht hebben voor 

eenieder en de menselijke maat in het oog houden bij activiteiten. 

 

Een huis waar gemeenschappen ontstaan, waar je onderdeel van bent, waar 

je ontvangt en geeft en waar we actief werken aan onderlinge verbinding en 

samenwerking met anderen in de buurt en in de stad.

We ervaren en geloven dat God aan het werk is in Amster-
dam. Het is ons verlangen om met Hem mee te werken, 
samen met onze nieuwe pionier-predikant. En in te zetten 
op de verdere groei en vorming van gemeenschappen 
waar het geloof wordt ontdekt, verdiept en gevierd.


