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Beste gemeenteleden, 

Toen we als Wijkkerkenraad de uitvoering van de actieplannen voor de kerkelijke activiteiten in 2019 
evalueerden en ambitieus startten met het opstellen van de plannen voor het komende kerkelijk jaar, 
konden we niet bedenken dat het jaar 2020 zo volstrekt anders zou verlopen dan we hoopten dat het 
zou gaan. Toen de Covid-19 crisis zijn intrede deed in het begin van dit jaar werd al snel duidelijk dat 
dit ook grote gevolgen zou hebben voor de kerkelijke activiteiten en dat deze situatie langdurig zou 
zijn. We hebben als Wijkkerkenraad dan ook geaarzeld om ambitieuze plannen te maken en te delen, 
met de wetenschap dat die dit jaar niet of slechts in zeer beperkte mate konden worden uitgevoerd. 
We hebben echter besloten dit wel te doen omdat de plannen individueel en in hun samenhang een 
belangrijke basis zijn voor ons als Goede Herderkerk, tijdens en vooral ook na de crisis. Aanpassing en 
bijstelling van de plannen voor het jaar 2021 zal nodig zijn, maar een solide fundament is aanwezig. 

In de bijgevoegde actieplannen van de diverse groepen binnen de GHK kunt u lezen welke plannen er 
zijn voor het jaar 2020. Een aantal onderwerpen wordt hier kortheidshalve beschreven als ‘wat is er 
gedaan en wat zijn de plannen’. De volledige inhoudelijke informatie kunt u lezen in de actieplannen. 

Pastoraat 

Uit een evaluatie van de actieplannen van 2019 is gebleken dat veel acties tot uitvoering zijn gekomen 
en in 2020 een vervolg zullen krijgen. Zo heeft een ‘Denktank Pastoraat’ een voorstel voor 
‘Toekomstbestendig pastoraat Goede Herderkerk: van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat’ 
voorgelegd aan de WKR die vervolgens met de voorstellen heeft ingestemd. Door een andere 
organisatieopzet wordt verwacht dat het pastoraat efficiënter kan worden uitgevoerd. Verder zijn we 
erg blij dat de pastorale ondersteuning van de gehele gemeente is versterkt door de parttime 
aanstelling van Nicole Blauw als parttime pastoraal medewerker naast Ds. Annelies als wijkpredikant. 
Samen is er een verdeling in aandachtsgebieden afgesproken. 

Diaconie 

De diaconie heeft in 2019 veel werk verzet en zal dit voortzetten in 2020. Met name wordt ingezet op 
het bieden van hulp aan kwetsbaren in onze samenleving. Dat kan hulp zijn op individuele basis, maar 
ook door deelname aan projecten zoals ‘Vakantiegeld samen delen’ en het project van het kinderhuis 
in Moldavië.  Verder wordt actief deelgenomen aan diaconale platforms als KIA en ‘Vluchteling en 
Kerk’, en aan eigen interne werkgroepen zoals ‘Kerk in de wijk.’ Vanzelfsprekend blijft de diaconie 
zorgdragen voor de viering van de Maaltijd van de Heer. 

Kerkrentmeesters 

De kerkrentmeesters hebben in 2019 onder anderen weer gezorgd voor het onderhoud van de 
gebouwen. Zo is het schilderwerk van de kerkzaal afgerond en is er energiezuinige verlichting 
aangebracht. Samen met de jeugd hebben vrijwilligers ‘de Lammerenhut’ onder handen genomen die 
nu vernieuwend is ingericht naar de wens van de jongeren.  

In 2020 zal de digitalisering van de actie Kerkbalans verder worden doorgevoerd. 

Verder hebben de kerkrentmeesters het initiatief genomen om een discussie te starten over de 
ontwikkeling van een toekomstvisie van de GHK. Bij die discussie zullen onderwerpen als 
toekomstbestendigheid, bezetting, financiën, identiteit en intensivering van samenwerking betrokken 
worden.  
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Jeugd en jongeren 

Het geven van aandacht en waardering aan jeugd en jongeren van de GHK is, net als bij volwassenen, 
erg belangrijk. Gezien en gehoord worden! De diverse doelgroepen van het jeugdwerk zullen de 
activiteiten voortzetten. De leiding van de Kindernevendienst (KND) heeft de WKR voorgesteld om de 
KND in 2020 geleidelijk op een andere manier en met een andere frequentie in te richten. De KND zal 
dan langer duren en er is meer tijd voor leuke en uitgebreide activiteiten. De WKR heeft het voorstel 
overgenomen. 

Samenwerking in Apeldoorn Noord-West 

De al bestaande samenwerking in de regio Apeldoorn Noord-West tussen de Goede Herderkerk, de 
Jachtlaankerk en de Grote Kerk heeft door de Covid-19 crisis een belangrijke versnelling gekregen. We 
stemmen met elkaar af, reiken elkaar de hand en maken in gezamenlijkheid plannen. Dat is veerkracht 
in een moeilijke periode, is bemoedigend en stemt tot dankbaarheid. Deze ervaringen zijn waardevol 
en vormen een prima basis voor een verdere intensivering in de toekomst. 

Tot slot 

De afgelopen maanden hebben wij als wijkgemeente Goede Herderkerk aangetoond over een 
geweldige veerkracht te beschikken. We geven elkaar aandacht en zien om naar elkaar. Dat doen we 
als gemeenteleden, maar ook als 3 kerken in de regio Apeldoorn Noord-West.  

Weet u het nog? In het (meerjarige) ‘Plan van Aandacht’ van de Goede Herderkerk valt het prachtige 
kleurige logo op van de ‘Open kring, Kerk in beweging’. Dat willen we zijn, als open kring rondom 
Christus staan. Niet stil staan, maar als kerk in beweging blijven. 

Namens de wijkkerkenraad, 

Chris Dijkens, voorzitter 
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PASTORAAT 
 
Evaluatie Pastorale zorg 
 
Op verzoek van de Wijkkerkenraad heeft een Denktank, bestaande uit 4 gemeenteleden, 2 
coördinatoren, 2 ouderlingen en de predikant, in 2019 gekeken naar de organisatie van het pastoraat 
binnen de GHK, met als vragen: 
• Kan het simpeler?  
• Kan het efficiënter?    
• Kunnen we de gemeente meer betrekken bij het pastoraat?  
 
Antwoorden op deze vragen hebben hebben geleid tot het rapport ‘Toekomstbestendig pastoraat 
Goede Herderkerk: van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat’. 
De Denktank heeft in november 2019 aan de WKR een eindnota met een voorstel voor de inrichting 
van het Pastoraat aangeboden. De kern van dit voorstel was een aanbeveling voor het instellen van 
een Pastoraal Meldpunt per 1 september 2020 en de omvorming van verzorgingspastoraat naar 
ontmoetingspastoraat. De WKR heeft met het voorstel ingestemd.  
 

Nieuwe structuur en organisatie Pastorale zorg in 2020  
 
Binnen de nieuwe structuur van het pastoraat wordt onderscheid gemaakt tussen 
ontmoetingspastoraat en intensief pastoraat. Aanvragen voor pastorale zorg zullen worden gemeld bij 
één centraal punt, het pastoraal meldpunt.  Dit meldpunt beoordeelt de aanvragen en speelt deze 
door naar de juiste persoon om de aanvraag op te pakken. Door binnen het pastoraat onderscheid te 
maken tussen ‘ontmoetingspastoraat’ en ‘intensief pastoraat’ kan de behoefte aan pastoraat worden 
verleend door de pastores én de gemeente. 
 
Ontmoetingspastoraat 
Deze vorm van pastoraat omvat het omzien naar elkaar binnen de diverse activiteiten en 
ontmoetingsmomenten binnen het kerkelijk leven, waarbij gemeenteleden zich betrokken voelen en 
aandacht voor elkaar hebben. Vreugde en verdriet, zorg en blijdschap kunnen gedeeld worden. Dit 
gebeurt in de gemeente van de Goede Herderkerk al veelvuldig. 
 
Intensief pastoraat 
Onder intensief pastoraat valt begeleiding van mensen die vastlopen in het leven, (ernstig) ziek zijn, 
die stervend zijn en/of om een stervende heen staan. Ook gaat het om hen die bijvoorbeeld 
gezinsproblemen hebben, mensen met psychische klachten, en zij die dringende geloofsvragen 
hebben etc. Voor deze vorm van pastoraat, dat in principe tijdelijk van aard is, dragen de beide 
pastores primair de verantwoordelijkheid. 
 
De pastores hebben de taken ten aanzien van het pastoraat onderling verdeeld. De pastor voor 
gemeenteleden met de leeftijd onder de 75 jaar is de wijkpredikant ds. Annelies. Voor gemeenteleden 
ouder dan 75 jaar is de ouderenpastor Nicole Blaauw de pastorale contactpersoon. 
Beide pastores kunnen zich laten bijstaan door daartoe gekwalificeerde gemeenteleden, namelijk de 
‘groep intensief pastoraat’ in het verleden bekend onder de naam ‘bijzonder pastoraat.’ 
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Pastoraal Meldpunt 
 
Met ingang van 1 september 2020 wordt een Pastoraal Meldpunt’ ingericht. Dit meldpunt is bereikbaar 
per telefoon, per e-mail, maar ook in een direct persoonlijk contact met diegenen die het meldpunt 
bemensen. Vanuit het meldpunt wordt bekeken op welke wijze in de pastorale behoefte kan worden 
voorzien en wie daarvoor wordt ingeschakeld. 
Om het Pastoraal Meldpunt per 1 september aanstaande te starten zullen ter voorbereiding de 
volgende acties worden uitgevoerd.   
• Bemensing van meldpunt  
• Telefoonnummer en E-mailadres regelen 
• Informeren van de wijkgemeente over het doel en de werkwijze van het Pastoraal Meldpunt 
• Communicatie naar de wijkgemeente, inclusief de website 
 
Omvorming van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat 
 
Bij de realisatie van het ontmoetingspastoraat zullen gemeenteleden worden betrokken in het actief 
omzien naar elkaar. Vanzelfsprekend moet dit groeien, maar ingezet wordt op een 
toekomstbestendige vorm van pastoraat. In het tweede halfjaar van 2020 zal hier volop aandacht voor 
zijn.  
 
Taakgroep pastoraat 
 
De omvorming en inrichting van het pastoraat zoals hierboven beschreven heeft consequenties voor 
de huidige organisatie, namelijk de werkgroep pastoraat en de coördinatoren van de werkgebieden. 
Met de start van één centraal meldpunt komt een deel van de functie van de coördinatoren te 
vervallen. In de overgangsfase blijven deze nog bestaan om de aanwezige kennis en ervaring te 
benutten en waar nodig over te dragen. In de loop van 2020 wordt onderzocht welke activiteiten 
binnen het pastoraat uitvoerbaar zijn en blijven, en voor welke activiteiten dat niet meer geldt. Verder 
wordt bekeken of/en welke alternatieven denkbaar zijn. 
 
Pastoraal medewerker 
 
Per 1 januari 2020 is Nicole Blaauw als pastoraal medewerker voor 2 dagdelen per week voor pastorale 
ondersteuning van de gehele gemeente beschikbaar. Zoals eerder is beschreven hebben Nicole Blauw 
en Ds. Annelies de pastorale taken verdeeld. De WKR heeft over de taakverdeling door middel van een 
besluit bekrachtigd. 
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DIACONIE 
 
Uitgangspunten 
 
De Diaconie is erop gericht om mensen in de wijk, maar ook daarbuiten (ongeacht of het 
gemeenteleden zijn van de Goede Herderkerk of niet), die om welke reden dan ook tot de kwetsbaren 
behoren een helpende hand te bieden in raad en daad. 
 
De Diaconie bestaat in 2019/2020 uit 8 Diakenen waarvan er 2 met een speciale opdracht zijn 
aangesteld (uitvaartbegeleiding). Er lopen echter ambtstermijnen af waardoor nieuwe diakenen 
gezocht zullen worden. Er wordt iedere 2 maanden overleg gevoerd. Hierbij komen lopende en nieuwe 
aandachtspunten aan de orde. De Diaconie gaat een Activiteitenkalender opstellen en in gebruik 
nemen, opdat vooraf duidelijk is welke belangrijke terugkerende kerkelijke momenten voorbereid en 
uitgevoerd moeten worden. De belangrijkste Diaconale Activiteiten komen op de jaarkalender, 
inclusief de momenten wanneer de voorbereidingen moeten gaan beginnen. 

Actiepunten 
 
Organisatie Diaconie 
 
Gezien de hoeveelheid van de werkzaamheden zal er gezocht moeten worden naar tenminste 1 tot 2 
Diakenen om het team te versterken. Er zal een “functieomschrijving” worden opgesteld en bekend 
gemaakt, opdat eenduidig de verwachtingen met betrekking tot het invullen van de taak van de Diaken 
kan worden uitgelegd aan potentiële Diakenen. Naast versterking van het team Diakenen, zal er tevens 
meer overleg en informatie-uitwisseling gaan plaatsvinden met andere onderdelen binnen de GHK 
(Pastorale Raad, Kerkrentmeesters, Jeugd en jongeren, VDW). Maar ook buiten de GHK zal er meer de 
samenwerking gezocht gaan worden met de Jachtlaankerk (JLK) en de Grote Kerk (GK). 

Betrokkenheid 
 
• Daar waar dat mogelijk is voor de kleine groep Diakenen, zet de Diaconie zich in voor belangrijke 

projecten die Apeldoorn breed lopen of worden opgezet. Hierdoor is de Diaconie al enige jaren 
betrokken bij het project Vakantiegeld Delen en zal dat ook blijven. Ook zal de Diaconie zich 
inzetten voor zowel het tijdelijke als het permanente opvangcentrum voor vluchtelingen. De 
Diaconie blijft daarnaast geïnteresseerd en aangehaakt bij verschillende andere Diaconale 
platforms, zoals onder meer ONE, KIA en Vluchteling en Kerk. Dit gebeurt zowel rechtstreeks 
(Vluchteling en Kerk) of via eigen interne werkgroepen (Kerk in de wijk, Werkgroep KIA). 
 

• De Diaconie heeft vele contacten in de wijk waarin de Goede Herderkerk staat (wijk West). Met de 
samenwerking met de VDW verwacht de Diaconie nog meer en sneller op de hoogte te komen en 
zijn van benodigde hulp en de aanwezige kwetsbaren, zowel van gemeenteleden als niet 
gemeenteleden. De Diakenen zullen naast en met de kwetsbaren in de samenleving in wijk West 
staan met raad en daad dan wel met financiële middelen. De Diaconie treedt daar waar nodig 
verbindend op. De samenwerking met de JLK en de GK zal dit jaar geïntensiveerd worden op allerlei 
Diaconaal vlak, opdat meer samen het Diaconaal werk uitgevoerd kan worden. Daartoe zal contact 
met de Diakenen van de JLK en GK worden opgenomen om de mogelijkheden te verkennen, al dan 
niet via het samenwerkingsoverleg tussen de GHK, JLK en GK. 
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De Diaconie blijft zorg dragen voor de viering van de Maaltijd van de Heer, zal samen met de mensen 
van de Collectedienst zorgdragen voor de collectes en voor de verdeling van de collecte-doelen. Op de 
Activiteitenkalender van de Diaconie staan onder andere de Vredesweek, Dankdag voor Gewas en 
Arbeid, Gedachtenisdienst, Adventsperiode, Plantjesactie 40 dagentijd, Paascyclus, Vakantiegeld 
Samen Delen. 



 8 

 

KERKRENTMEESTERS 
 

Gebouwen 
 
Het onderhoud en de noodzakelijk vervangingen en vernieuwingen die in 2019 hebben 
plaatsgevonden zullen in 2020 waar nodig worden voortgezet. In 2019 is onder anderen het volgende 
gedaan: 
 
• De kerkzaal is in 2019 in overleg met deskundigen op het gebied van kleur en inrichting geschilderd 

en voorzien van 4 nieuwe ledverlichtingsarmaturen die het plafond aan schijnen. Hierdoor heeft 
de kerkzaal een meer eigentijdse uitstraling gekregen. De nieuwe armaturen vervangen de 
(energie dure) zogenaamde gasontstekingslampen. Vrijwel alle verlichting in het kerkgebouw en 
ontmoetingsruimte is op dit moment vervangen door ledverlichting, hetgeen een aanzienlijke 
energiebesparing zal opleveren. 

• De buitenzijde van het kerkgebouw is, daar waar nodig, geschilderd en er zijn in verband hiermee 
noodzakelijke reparaties uitgevoerd. 

• In 2019 zijn ook twee nieuwe HR-verwarmingsketels geplaatst die de warmte in het kerkgebouw 
moeten waarborgen. 

• De Lammerenhut is geschilderd en vernieuwend ingericht naar de wens van de jongeren. Tevens 
is in de Lammerenhut CV aangelegd ter vervanging van de verouderde gevelkachels. 

 
Onderhoud gebouwen 2020 
 
• In 2020 wordt een onderzoek ingesteld naar verbetering van de akoestiek van de kerkzaal. Door 

middel van experimenten in de ‘aankleding’ zal hiermee een eerste aanzet worden gegeven. De 
verwachting is dat hierdoor (ook) de kwaliteit vaan het geluid aanmerkelijk zal verbeteren. 

• Bijgestaan door een deskundige zal de staat van onderhoud van het kerkgebouw, de Lammerenhut 
en de Pastorie aan de Saffierstraat voor de komende twee jaar in kaart worden gebracht. De 
geraamde kosten voor eventueel noodzakelijk onderhoud zullen in de begrotingen van 2021 en 
2022 worden meegenomen. 

.  

Kerk in de wijk 
 
• Het voornemen bestaat om begin december bij alle adressen van bewoners rondom de kerk een 

kerstgroet te bezorgen waarin tevens de activiteiten worden vermeld die tijdens de kerstdagen in 
en om de kerk zullen plaatsvinden. 

• Door de Vereniging van Eritrese Nederlanders in Apeldoorn e.o. wordt tweewekelijks, op de 
zaterdagmorgen, gebruik gemaakt van het kerkgebouw voor hun eredienst/vieringen. 

• Er wordt gezocht naar een uitbreiding van (wijk)activiteiten die in de Goede Herderkerk kunnen 
plaatsvinden. Mogelijk kan de GHK gaan dienen als ontmoetingsplek in de wijk Brink. Momenteel 
wordt een project uitgevoerd waarmee in kaart wordt gebracht welke behoeften er bestaan bij de 
wijkbewoners en welke rol de GHK daarin zou kunnen vervullen. 

• Voor gemeenteleden van de GHK zal een activiteiten dag worden georganiseerd, waarbij de 
ontmoeting in een andere omgeving, maar ook de ontspanning, centraal staat.  
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Financiën 
 
Het digitaal uitvoeren van de actie ‘Kerkbalans’ lijkt succesvol. In 2020 wordt het verder digitaliseren 
van de actie ‘Kerkbalans’ verder voorbereid.  
 
De financiële administratie van de wijkkas (Christiaan spijker) zal worden gedigitaliseerd. Hiermee 
wordt de communicatie tussen de penningmeester en de boekhouding van het kerkelijk bureau 
aanzienlijk vereenvoudigd. 
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KINDERNEVENDIENST (KND) 
 
In de WKR van 20 november 2019 heeft het KND-team een voorstel gepresenteerd over de toekomst 
van de KND. Er is toen afgesproken om het voorstel verder uit te werken. 

Op basis van het voorstel heeft de WKR de volgende besluiten genomen: 

• De frequentie van de KND wordt teruggebracht naar één keer per maand. De KND en de Godmode 
zullen dan worden gehouden op dezelfde zondag van de maand. Tegelijkertijd, maar niet samen, 
omdat het leeftijdsverschil en daarmee houding en inhoud te veel van elkaar afwijken. Er is 
gekozen voor de 2e zondag van de maand, omdat gebleken is dat de 1e zondag vaker in een 
schoolvakantie valt en dat er vaker iets bijzonders in de kerk is, dan op de 2e zondag.  

• De KND zal net als de Godmode direct om 10.00 uur in haar eigen ruimte beginnen. Aan het einde 
van de dienst zullen de kinderen voor het ontvangen van de zegen nog de kerk binnenkomen. Door 
een langere KND van ongeveer 50 minuten is er meer tijd voor leuke en uitgebreide activiteiten. 
Omdat er maar 1x per maand een KND wordt gehouden, is het niet haalbaar om het preekrooster 
te volgen.  

• Voor de andere zondagen in de maand, waarop er geen KND is, zal voor de kinderen van 4 tot 12 
jaar tijdens de schriftlezingen en de preek voor opvang worden gezorgd. Er zal geen programma 
zijn, maar de kinderen kunnen knutselen, tekenen of een spelletje doen. Voor de begeleiding van 
deze opvang worden onder de gemeenteleden vrijwilligers gezocht die dat een paar keer per jaar 
zouden willen doen. Hiertoe zal een oproep in de vrijdagmail geplaatst worden. Door hieraan geen 
verplicht rooster of inhoud te verbinden, wordt gehoopt dat de drempel minder hoog is om zich 
hiervoor aan te melden. Omdat er zorg is of we de eerste periode, of ook misschien daarna, wel 
genoeg aanmeldingen hebben, zal er van tevoren een aantal mensen hiervoor direct benaderd 
worden. 

• Er zal door de KND-leiding een instructiebrief voor de vrijwillige begeleiders worden opgesteld met 
daarin wat er van hen verwacht wordt en welke (standaard)materialen er voor hen beschikbaar is 
(Kind op Zondag, kinderbijbels, knutselspullen, spelletjes). 

• Het voornemen is om vanaf het 2e kwartaal van dit jaar, op 12 april 2020 al te starten met de 
nieuwe vorm en frequentie van de KND. Dit zal medio februari bekend worden gemaakt aan de 
gemeenteleden. Er zal een communicatieplan geschreven worden waar ook in staat welke kanalen 
hiervoor gebruikt gaan worden en wie wat gaat doen. 

• Tot aan de zomervakantie zal het maandelijkse programma gedraaid worden met twee KND-
leidsters. Deze periode zal gebruikt worden om te leren van de ervaringen en om een goed 
draaiend programma te krijgen. Na afloop zal deze periode geëvalueerd worden. Na de 
zomervakantie worden de kookclub en de knutselclub actief benaderd, waardoor hopelijk nieuwe 
kinderen met hun ouders op zondag naar de Goede Herderkerk komen. 

• De KND-leiding gaat stoppen met het organiseren van het Kinderkerstfeest. Er wordt een aparte 
organisatie opgestart met ondersteuning van diverse vrijwillige gemeenteleden die in het vervolg 
het Kinderkerstfeest organiseert. De KND-leiding heeft draaiboeken en checklists ter beschikking, 
evenals hun ervaring en kennis. Er zijn één of twee leidsters die wel betrokken willen blijven, maar 
zij willen niet meer het voortouw nemen. 

• De naam ‘Kindernevendienst’ wordt veranderd in ‘Kinderkring’.  

Samengevat: 

1. 1x per maand KND 
2. KND en Godmode op 2e zondag van de maand. 
3. Om 10.00 uur direct naar de eigen ruimte en aan het einde van de dienst de kerk in voor de zegen. 



 11 

4. KND volgt niet meer het preekrooster 
5. Voor de andere zondagen is er tijdens schriftlezingen en preek opvang zonder programma 
6. Oproep voor vrijwilligers voor deze opvang zonder programma 
7. Communicatieplan opzetten 
8. Instructiebrief voor de vrijwilligers 
9. Start 2e kwartaal 2020 op zondag 12 april a.s. 
10. Andere naam: Kinderkring i.p.v. Kindernevendienst 
11. De KND-leiding gaat niet meer het Kinderkerstfeest organiseren maar er wordt een aparte 

organisatie voor opgezet. 
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SAMENWERKING IN Apeldoorn Noord-West 
 
Goede Herderkerk, Jachtlaankerk en Grote Kerk 
 
Uitgangspunten 
 
In maart 2017 hebben de wijkgemeenten Goede Herderkerk, Jachtlaankerk en Grote Kerk een 
samenwerkingsverklaring ondertekend, in welk verband is besloten dat de drie wijkgemeenten met 
elkaar in gesprek gaan over hun identiteit en profiel, met het oog op scherpere profilering, onderlinge 
complementariteit en samenwerking. 

Door activiteiten samen te organiseren, worden de krachten gebundeld en lasten (tijd en geld) 
verdeeld. De samenwerking gaat niet ten koste van de eigen identiteit van de wijkgemeenten. 
Integendeel. Het gaat om het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid voor de toekomst en het 
ondersteunen en aanvullen van elkaar. De wijkgemeenten/wijkgemeenteleden kunnen meer 
profiteren van elkaars ‘sterke punten’, elkaar verrijken en daarmee bovendien samen zichtbaarder 
aanwezig zijn in Apeldoorn (west). 

Ter uitvoering van de samenwerkingsverklaring is afgesproken dat de voorzitters en predikanten van 
de drie wijkgemeenten twee keer per jaar bijeenkomen voor afstemming en overleg. Eerste 
gesprekken vond plaats in 2018, en in 2019 vonden gesprekken plaats op 20 maart 2019 en 29 oktober 
2019. Een volgend gesprek is inmiddels gepland op 31 maart 2020. 

Actiepunten 
 
Uit de gesprekken zijn de volgende actiepunten voor 2020 voortgevloeid: 

• De verhouding met de PGA 
 

De vertegenwoordigers van de drie wijkgemeenten zorgen voor overleg en afstemming ten aanzien 
van de centrale diensten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA), waaronder de plan- en 
besluitvorming van de Algemene Kerkenraad (AK).  

Kinderen (4 – 12 jaar) en jeugd (12 – 18 jaar) 
 
• Catechese 

De Goede Herderkerk en de Jachtlaankerk hebben catechese voor: 

o Groep 5-6 basisschool, met een frequentie van 2 keer per jaar 
o Groep 7 en 8, een reeks van ieder 7 keer per jaar 

Informatie wordt door de Goede Herderkerk gedeeld met de Grote Kerk waar vervolgens zal worden 
geïnventariseerd of men hierbij kan aansluiten. 

• Kinderkerstfeest  
 

Het kinderkerstfeest zal in 2020 op een andere manier worden georganiseerd. Een groepje vrijwilligers 
gaat een nieuw concept daarvoor verder uitwerken. Dit onderwerp zal ook tijdens de vergadering op 
31 maart 2020 met de Jachtlaankerk en de Grote Kerk worden besproken. Onder andere zal 
voorgesteld worden dat tijdens contacten met scholen in de wijkgemeenten Jachtlaankerk en Grote 
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Kerk ook naar het nieuw te organiseren kinderkerstfeest in de Goede Herderkerk wordt verwezen. 
Waar mogelijk zal zoveel mogelijk worden samengewerkt. 

• Gezamenlijke collectedoel(en) 
 
De jeugdwerkers worden verzocht om, zodra een nieuw project en/of collectedoel aan de orde komt, 
te bezien of deze met de buurwijkgemeenten kan/kunnen worden gedeeld, om de gezamenlijke inzet 
en betrokkenheid te vergroten. 

Jongvolwassenen (18 – 25 jaar) 
 
• Holy Soup 
 
Omdat de jongvolwassenen een – in omvang – beperkte doelgroep is en zij zich weinig aan plegen te 
trekken van de begrenzing van wijkgemeenten, is afgesproken om een gezamenlijke activiteit voor 
deze doelgroep te ontwikkelen. De predikant van de Goede Herderkerk heeft daartoe in 2019 het 
initiatief genomen. Dit heeft geresulteerd in “Holy Soup”: koken en praten, al kokend praten. 
Kernwoorden zijn: veilig, gezellig en verbindend. Onderwerpen komen uit de eigen belevingswereld 
en spiritualiteit. Op aangeven van de jongeren zelf is de samenkomstfrequentie verhoogd: in plaats 
van 1x in de twee maanden, ontmoet men elkaar nu elke laatste vrijdag van de maand in de Goede 
Herderkerk. Voor de jongvolwassenen blijft aandacht en het doel is om de betrokken groep uit te 
breiden. Dit initiatief wordt in 2020 voortgezet. 

Middengeneratie (25 – 45 jaar) 
 
• Quality hour 

 
Deze vieringen vinden (door een te lage opkomst) niet langer plaats op de zondagmiddag, maar zullen 
3x per jaar plaatsvinden op de zondagmorgen in de Goede Herderkerk. Het streven is om deze 
bijzondere diensten ook actief (beter) onder de aandacht van middengeneratiegenoten van de andere 
wijkgemeenten te brengen, door gezamenlijke promotie (via de scriba’s) en door de viering mogelijk 
ook een keer in de Jachtlaankerk/Grote Kerk te organiseren, voor kennismaking.  
 

Vieringen 
 

• Vakantievieringen 
 

De Jachtlaankerk en Goede Herderkerk hebben vanaf 2018 het aantal gezamenlijke vakantievieringen 
uitgebreid. Dat blijft in 2020 ook zo. 

 
• Bijzondere vieringen cycli 
 
Er is nog onvoldoende draagvlak om bijzondere vieringen/cycli (zoals rondom Pasen en kerst) 
gezamenlijk te organiseren. De mogelijkheden blijven onder de aandacht. 

• Top2000-kerkdienst 
 

De Top2000 dienst was in 2019 wederom succesvol. De gezamenlijke organisatie en het verzorgen van 
publiciteit was in handen van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. Afgesproken is dat de 
Jachtlaankerk deze dienst ook wil promoten. 
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• Startzondag 
 

Voor een gezamenlijke startzondag voor de voltallige drie wijkgemeenten is (nog) onvoldoende 
draagvlak, hoewel de jeugd al wel een gezamenlijke startzondag heeft beleefd. In 2020 worden de 
eventuele mogelijkheden opnieuw bezien en wordt bekeken of er een concreet plan kan worden 
voorgelegd aan de kerkenraden.  

Diaconale projecten 
 

• Vakantiegeld samen delen 
 

Het project “Vakantiegeld samen delen” wordt al succesvol uitgevoerd door de Jachtlaankerk en 
Goede Herderkerk gezamenlijk. Inmiddels hebben voor 2020 ook de Baptistenkerk en de Eglesia kerk 
ook bij het project aangehaakt. 
 

Verdieping in Noord-West 
 
Het aanbod aan ontmoetings-, reflectie- en leerbijeenkomsten wordt door de Jachtlaangemeente en 
Goede Herderkerkgemeente gezamenlijk invulling gegeven onder de naam ‘Verdieping in West’. De 
Grote Kerkgemeente participeert hierin. 

Communicatie en Werving 
 
Om bijzondere activiteiten beter onder elkaars aandacht te krijgen, worden de scriba’s van de drie 
wijkgemeenten aangemoedigd om gebruik te maken van elkaars communicatiekanalen. In dat licht 
wordt bekeken of de websites van de drie kerken in elkaars promotie kunnen ondersteunen.  

Pastorale ondersteuning 
 
Pastorale ondersteuning is in de wijk West versnipperd en feitelijk in de gehele wijk ontoereikend. De 
Goede Herderkerk en de Grote Kerk kunnen momenteel voorzien in adequate pastorale 
ondersteuning. De Jachtlaankerk heeft momenteel geen pastorale ondersteuning. De gezamenlijke 
kerken hebben afgesproken te onderzoeken of er op termijn op het gebied van pastorale zorg kan 
worden samengewerkt  

 

 

 


