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Voorwoord

Beste gemeenteleden,

Voor u ligt het ‘Actieplan 2022’ waarin we als Goede Herderkerk enerzijds terugkijken naar de 
afgelopen periode en daarnaast vooral ook vooruitkijken naar het jaar dat voor ons ligt. Het lezen 
van dit plan wordt van harte bij u aanbevolen.

Ik herinner me dat ik in het voorwoord van het Actieplan 2020 schreef dat we niet konden 
bedenken dat het jaar 2020 zo volstrekt anders zou verlopen dan we ons hadden voorgesteld. 
Helaas moeten we concluderen dat Covid-19 en de daaraan verbonden maatregelen ook het 
afgelopen jaar opnieuw de samenleving hebben gedomineerd. Ook als Goede Herderkerk hebben 
we dat zo ervaren. Lockdown na lockdown, versoepeling, aanscherping van maatregelen, wel naar 
de kerk en ook weer niet. Heel verdrietig allemaal. 

Dit gevoel werd nog eens versterkt toen ds. Annelies Jans vertelde dat zij een beroep aanvaard 
had in Amsterdam. Een moment dat veel indruk maakte. Maar de Goede Herderkerkers gingen 
niet bij de pakken neerzitten, herpakten zich en toonden een bewonderingswaardige veerkracht. 
Die veerkracht is zo kenmerkend voor de Goede Herderkerk! Wij spraken met elkaar af dat juist nu 
voor continuïteit gezorgd moet worden en dat prioriteit gegeven wordt aan het waarborgen van 
pastorale zorg. 

Binnen alle beperkingen die ons door Covid-19 werden opgelegd is er veel door de gemeenteleden 
bereikt. Een kleine greep: de onlinediensten gingen door, een ‘Meldpunt Pastoraat’ werd 
ingesteld, een ambulant predikant werd aangetrokken en per 1 februari 2022 zijn twee pastoraal 
kerkelijk met hun werk in onze wijk gestart. De ‘Open Kerk’ op de woensdagmiddag is een 
gewaardeerd moment in de week, nieuwsbrieven werden geschreven om contact te houden en de 
gemeenteleden schreven elkaar kaartjes en belden elkaar. Omzien naar elkaar! 

Op het moment dat dit plan wordt geschreven gloort er weer hoop op het verder openen van de 
samenleving. Dat geldt ook voor ons als Goede Herderkerk. Wij hopen dat wij heel snel de deuren 
weer letterlijk helemaal open kunnen zetten. 

Ook nu verwijs ik naar het prachtige kleurige logo van de ‘Open kring, Kerk in beweging’ dat dit 
plan siert. Dat willen we zijn, als open kring rondom Christus staan. Niet stil staan, maar als kerk in 
beweging blijven. ‘Ja, alles komt goed!’

Namens de wijkkerkenraad,

Chris Dijkens 

Voorzitter

1.
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Pastoraat

1.1 Inleiding 

Binnen de mogelijkheden van de Corona-maatregelen is de Taakgroep Pastoraat aan de slag 
gegaan met de uitvoering van de Actieplannen 2020. Vrijwel alle activiteiten, waarbij persoonlijke 
ontmoeting centraal staat, konden niet doorgaan. We hebben echter gemerkt dat ‘omzien naar 
elkaar’ gelukkig volop is doorgegaan door telefoongesprekken, het sturen van kaarten en zo 
mogelijk persoonlijke bezoeken. Op de momenten dat kerkdiensten door gemeenteleden bezocht 
konden worden werd ook volop van die gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar te ontmoeten.

Taakgroep pastoraat
De taakgroep bestaat uit drie pastorale ouderlingen: Ienke Bogerd, Jan van Hell en Kees Wenniger. 
Maandelijks is er een overleg waar de wijkpredikant aan deelneemt wanneer dit noodzakelijk is. 

1.2 Evaluatie 2020 - 2021 

1.2.1 Pastorale Zorg
Ds. Annelies Jans verzorgde pastorale zorg voor gemeenteleden tot 75 jaar. 
Per 1 januari 2020 was Nicole Blaauw als pastoraal medewerker voor 2 dagdelen per week 
beschikbaar voor pastorale zorg voor gemeenteleden van 75 jaar ouder. 

1.2.2 Pastoraal Meldpunt
Met ingang van 1 september 2020 is het ‘Pastoraal Meldpunt’ van start gegaan. Het meldpunt is 
bereikbaar per telefoon, per e-mail, maar ook door middel van een direct persoonlijk contact. 
Iedere zondag, voor- en na de eredienst is iemand van het pastoraal meldpunt (zichtbaar door een 
naamkaartje) aanwezig als aanspreekpunt. Maandelijks rouleert de telefoon binnen het meldpunt 
dat wordt bemenst door: Ada Bruins, Cocky van Hell, Kees Wenniger en Oege Wierda. Vanuit het 
meldpunt wordt bekeken op welke wijze in pastorale behoefte kan worden voorzien en wie 
daarvoor wordt ingeschakeld. Het meldpunt wordt ook gebruikt voor andersoortige vragen.

1.2.3 Kaartengroet
Met ingang van 1 januari 2021 wordt er door de taakgroep een verjaardagskaart bezorgd bij 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Dit is niet persé een klus voor de taakgroep. Zodra 
versoepelingen in corona-maatregelen dit mogelijk maken, kan de gemeente hierin een rol spelen 
door bijvoorbeeld kaarten te maken én die te bezorgen.  

1.2.4 Bloemengroet
Per maart 2021 is de taakgroep verantwoordelijk voor het verzorgen van de bloemengroet. Tijdens 
de kerkdiensten die, vanwege coronabeperkingen, zonder gemeenteleden plaatsvonden werd de 
bloemengroet in de vorm van een fleurige kaart verzorgd. 
Bij het Pastoraal Meldpunt kunnen namen van gemeenteleden worden doorgegeven die in 
aanmerking komen voor de bloemengroet en/of pastorale aandacht. Steeds meer mensen weten 
het meldpunt te vinden om dit door te geven. 
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Ienke Bogerd is bloemengroet-coördinator en verzorgt de inkoop van de bloemen. Tijdens de 
kerkdienst wordt meegedeeld wie de bloemengroet ontvangt, ter bemoediging of als felicitatie. 
De aanwezige gemeenteleden worden uitgenodigd om de bloemengroet te bezorgen. Op deze 
wijze kunnen we als gemeente het “omzien naar elkaar” vormgeven. Tijdens onlinediensten 
zonder gemeenteleden wordt de vraag voor bezorgen van de bloemengroet neergelegd bij de 
dienstdoende ambtsdragers en de zanggroep. 

1.2.5 Meeleefbord
In september 2021 is gestart met het Meeleefbord. In de hal zijn gegevens van de ontvangers van 
de bloemengroet zichtbaar en kunnen bezorgers van de bloemengroet zich melden. Op de kaart 
die met de bloemen wordt bezorgd kan iedereen zijn/haar naam noteren als groet vanuit de 
gemeente.
Het ‘Meeleefbord’ is een hulpmiddel om het omzien naar elkaar te bevorderen en vreugde en 
verdriet met elkaar te delen.

1.2.6 Gemeente Contactmoment
Op 6 en 7 oktober 2021 hebben, in een middag- en avondbijeenkomst, Gemeente 
Contactmomenten plaatsgevonden met als thema: ‘Opmerkzaamheid’. Ds. Annelies verzorgde een 
inleiding over zien en gezien (willen) worden met verwijzing naar Zacheus. Daarna werd er 
geoefend in ‘opmerkzaamheid’ door in tweetallen in gesprek te gaan naar aanleiding van de vraag: 
‘Hoe gaat het met je?’ Tijdens beide momenten was er een veilige sfeer waardoor mensen veel 
met elkaar konden delen.

1.3 Uitgangspunten

De actiepunten voor het Pastoraat zijn afgeleid van het ‘Plan van Aandacht 2019-2027’ met als 
belangrijkste punten: 

- Gastvrij voor iedereen;
- Bijzondere aandacht voor kinderen, jeugd, jongvolwassenen en midden generatie;
- Mensen zijn belangrijker dan gebouwen.

Daarvoor is het belangrijk:
- Om mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen;
- Vergroten van de inzet en betrokkenheid van gemeenteleden;
- Keuzes maken (prioriteren) en slimmer organiseren;
- Samenwerking met andere wijkgemeenten;
- Goede communicatielijnen met gemeenteleden en anderen;
- Financiën in de gaten houden. 
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1.4 Actiepunten 2022

Onderstaande actiepunten voor 2022 zijn opgesteld met inachtneming van de genoemde 
uitgangspunten:

 Pastoraal Meldpunt. 
Gebruik blijven stimuleren en kijken naar mogelijkheden om het meldpunt nog intensiever te 
gebruiken.

 Activiteiten VDW.
Door Covid-19 konden afgelopen jaren veel activiteiten niet doorgaan.  We hopen in 2022 een 
nieuwe impuls in de activiteiten te kunnen geven, bijvoorbeeld activiteiten met Pasen en Kerst. 

 Toerusting en ondersteuning van bezoekmedewerkers.
Plannen liggen klaar om een ondersteuning in toerusting te organiseren rond het thema: 
‘Verlieservaring’. Een onderwerp waar wij als bezoeker en bezochte beiden mee te maken 
kunnen krijgen in de ontmoeting met elkaar.

 Kaartengroet 
We hopen in 2022 de gelegenheid te krijgen om gemeenteleden meer te betrekken bij het 
maken en versturen van kaarten naar de 80+ gemeenteleden en zo mogelijk iemand te vinden 
die dit kan begeleiden. 

 Bloemengroet
Zijn hier nieuwe acties voor nodig?

 Meeleefbord.
Dit middel verder gestalte geven bij het omzien naar elkaar bij vreugde en verdriet.

 Gemeentecontactmoment.
Zo mogelijk in het najaar weer momenten organiseren waar we als gemeente samenkomen 
rond een bepaald thema.

 Bijzondere aandacht voor kinderen, jeugd, jong volwassenen en midden generatie.
Verbinding zoeken met het Jeugdwerk binnen de GHK. Momenteel gaat het niet zo goed met 
het jeugdwerk en is er ook weinig jeugd in de kerk. Eén van de nieuwe pastorale werkers zal dit 
onderwerp in het takenpakket krijgen. De taakgroep Pastoraat wil waar mogelijk dit 
onderwerp ook faciliteren. Er ligt bijvoorbeeld een plan klaar om jonge gemeenteleden in ons 
adressenbestand (tussen 18 en 25 jaar en vaak alleenwonend), die mogelijk door Corona in 
isolement zijn geraakt, uit te nodigen voor een laagdrempelige ontmoeting met elkaar (en 
wellicht op termijn ook voor kerkelijke activiteiten). 

 Coördinatie pastorale zorg.
Onderzoeken of het zinvol is om als Taakgroep Pastoraat een coördinerende rol te spelen voor 
afstemming van de inzet van de predikant en pastoraalwerkers.

 Samenwerking met de diaconie verstevigen.
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Praktische en pastorale hulp liggen nogal eens in elkaars verlengde en het is goed om daarin 
samenwerking te zoeken. Hoe krijgen we in beeld wie waar mee bezig is en hoe kunnen we 
van elkaar gebruik maken zonder dat activiteiten elkaar overlappen?  

1.5 Optimaliseren samenwerking diaconie en taakgroep Pastoraat.

Soms lopen de werkzaamheden van diaconie en pastoraat in elkaar over. Belangrijke vragen in dit 
verband zijn: 
- Weten we voldoende van elkaar wat we doen en aan welke gemeenteleden extra aandacht 

wordt besteed?
- Hoe houden we elkaar op de hoogte als er bijvoorbeeld ook aandacht nodig is die niet direct 

op ons gebied ligt? Bijvoorbeeld als iemand praktische hulp van de diaconie krijgt, kan het ook 
nodig zijn dat er verder naar deze persoon geluisterd wordt en dat hij/zij bemoedigd wordt.

- Hoe communiceren we naar elkaar en hoe kunnen we de lijntjes kort houden. 

Wanneer onderwerpen spelen die een link hebben met de andere werkgroep nemen we met hen 
contact op. Opmerkzaamheid is daarbij belangrijk.

In verband met de privacy delen we niet onnodig gegevens van gemeenteleden met anderen. 
Geen lijsten delen dus. Wanneer er behoefte is aan extra informatie over een gemeentelid, dan 
vragen we het na bij de andere werkgroep, eventueel via het Pastoraal Meldpunt.

De praktische hulp is gekoppeld aan de diaconie. De medewerkers van het Pastoraal Meldpunt 
weten aan wie ze de verzoeken kunnen doorgeven. Het telefoonnummer voor praktische hulp dat 
iedere week in de vrijdagmail staat blijft gehandhaafd.

De Paasactie en de Kerstattenties worden gezamenlijk georganiseerd door de diaconie en de VDW 
(valt onder het Pastoraat). Zowel de diaconie als de VDW dragen namen aan van gemeenteleden 
die in aanmerking komen voor een paas- of kerstattentie. Zowel de diaconie als de VDW zorgen 
voor het wegbrengen van de attenties. Hiervoor wordt nog een stappenplan opgesteld.

Wanneer er eenmalige acties zijn die praktische ondersteuning nodig hebben, doen we een 
beroep op elkaar. 

2.
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Kerkrentmeesters

2.1 De kerkzaal

De jaren 2020 en 2021 werden sterk beïnvloed door het COVID – 19 virus. Aanmelden om de 
kerkdienst bij te kunnen wonen, op afstand (1,5 meter) van elkaar plaatsnemen, een mondkapje 
dragen tijdens het lopen, niet meer als gemeente de liederen zingen maar slechts door 4 of 6 
zangers, werden de beperkende maatregelen. 
Als gevolg van deze (opgelegde) maatregelen werd in 2020 de inrichting van de kerkzaal veranderd 
en teruggebracht naar de oorspronkelijke opstelling, namelijk het liturgisch centrum onder het 
orgel, links en rechts de rijen stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar, met een middenpad van 
ruim 1,5 meter. Hierdoor werd het mogelijk om in de kerkzaal met maximaal 80 personen op 1,5 
meter van elkaar plaats te nemen. De capaciteit werd vergroot naar 100 mensen door eveneens 
de gaanderij weer te gebruiken als zitplaats. 
Door de nieuwe opstelling van de kerkzaal was het noodzakelijk om ook de plaats en positie van 
de geluidvoorziening (geluidboxen) aan te passen, wat ten dele ten goede kwam aan de 
verstaanbaarheid. Hierdoor wordt weer gebruik gemaakt van de ‘natuurlijke’ akoestiek van de 
kerkzaal en kan worden afgezien van een forse investering met betrekking tot verbetering hiervan 
in de kerkzaal. 

2.2 De diensten live meekijken, beluisteren en/of terugkijken 

Omdat slechts een beperkt aantal gemeenteleden de dienst in de kerk kon/mocht bijwonen, werd 
een voorziening getroffen, waardoor het mogelijk werd de diensten ook thuis ‘live’ mee te kijken. 
Het afgesloten contract bij het bedrijf ‘Dienstmeekijken’ uit Soest geeft ons de mogelijkheid om de 
kerkdienst te streamen en thuis live te volgen (of terug te kijken), via de link 
dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn. De bestaande mogelijkheid om de dienst thuis mee 
te beluisteren via Kerkomroep Apeldoorn bleef beschikbaar en werd geoptimaliseerd.

2.3 Onderhoud gebouwen 2021/2022

Bijgestaan door een deskundige van bouwkundig adviesbureau BAB uit Apeldoorn, is de staat van 
onderhoud van het kerkgebouw, de Lammerenhut en de Pastorie aan de Saffierstraat voor de 
komende jaren in kaart gebracht. Een rapportage van het bouwkundig adviesbureau BAB is 
beschikbaar. De geraamde kosten voor eventueel noodzakelijke reparaties voor de jaren 2021 en 
2022 zijn in de begrotingen van deze jaren meegenomen en dekken de kosten voor de uitvoering 
van het onderhoud.

Door het vertrek van Ds. Jans is de pastorie leeggekomen. Het WvK heeft in overleg met de WKR 
besloten om de pastorie gedurende 2022 en 2023 te laten verhuren via een verhuurbedrijf. Dit, 
omdat we gedurende deze 2 jaar een ambulant predikant zullen hebben die geen pastorie nodig 
heeft. Mocht er na deze periode wel weer een vaste predikant komen, dan is de pastorie alsnog 
beschikbaar. 
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2.4 Kerk in de wijk

Eveneens als gevolg van de lockdownmaatregelen zijn de meeste geplande activiteiten in 
2020/2021 slechts gedeeltelijk of helemaal niet doorgegaan. Zo moesten de taallessen aan de 
vluchtelingen steeds onderbroken worden. Deze hopen we na de huidige lockdown weer op te 
pakken. De ‘Open Kerk’ is tijdens de lockdown ingesteld en bleek een goede aanvulling om de kerk 
als ontmoetingspunt in de wijk te laten fungeren. Dit blijft dus ook bestaan. De samenwerking met 
Stimenz is gebleven. Alle in 2020/21 geplande concerten van o.a. het Apeldoorns Symfonie Orkest 
moesten helaas gecanceld worden. De verhuur van de kerk aan de Eritrese gemeenschap VENA is 
in november 2020 gestopt in verband met extra eisen die ze aan onze kerk stelden om hun 
vieringen te houden. Daar konden we niet aan voldoen.
Vanaf januari 2022 zal het Apeldoorns Symfonie Orkest wekelijks op dinsdagavond onze kerk 
huren om er te repeteren. 

2.5 Financiën

 Het digitaal uitvoeren van de actie ‘Kerkbalans’ lijkt succesvol. In 2022 wordt het verder 
digitaliseren van de actie ‘Kerkbalans’ voorbereid. 

 Door de vergrijzing (overlijden van gemeenteleden) moet rekening worden gehouden met een 
jaarlijkse mindere opbrengst van de actie kerkbalans van ongeveer € 5000.-

 De financiële administratie van de wijkkas is inmiddels gedigitaliseerd. Hiermee wordt de 
communicatie tussen de penningmeester en de boekhouding van het kerkelijk bureau 
aanzienlijk vereenvoudigd.

2.6 Personeel

In verband met het vertrek van onze predikant Annelies Jans en de pensionering van onze huidige 
kerkelijk werker Nicole Blaauw per 1-1-2022, zijn per 1 februari 2022 twee kerkelijk werkers 
aangetrokken voor ieder 8 uur per week: Willem Wilbrink en Catharina van Valen.
In het kader van de groeiende samenwerking met de Jachtlaankerk en Grote Kerk zal Catharina 
ook voor 8 uur bij de Jachtlaankerk aangesteld worden. Deze verdubbeling van het aantal kerkelijk 
werkers-uren van 8 naar 16 houdt verband met de komst van een ambulant predikant voor slechts 
40% (= 16 uur). Hij zal in het voorjaar van 2022 voor twee jaar aangesteld worden als vervanging 
van ds. Jans. 

2.7 Vrijwilligers

Heel veel werk ten behoeve van het onderhoud van onze kerk wordt verricht door vrijwilligers. Zo 
is er een klussengroep van heren, die 1 x per 2 weken op de dinsdagmorgen schoonmaken en 
allerhande onderhoudsklussen verrichten, zowel in de Goede Herderkerk als in de pastorie. Dit 
wordt zéér gewaardeerd. Sinds de pensionering van onze koster mw. Janssen, zijn er vrijwillige 
kosters actief onder aanvoering van een coördinator en gemiddeld eens in de 6-8 weken wordt 
een grotere schoonmaak gehouden door een groep vrijwilligers. Zo blijft de kerk in een goede 
staat, ondanks intensief gebruik door vele groepen.
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3 Diaconie

3.1 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 2021/2022 uit 9 Diakenen waarvan er 2 met een speciale opdracht zijn 
aangesteld (uitvaartbegeleiding). Er wordt iedere maand overleg gevoerd. Hierbij komen lopende 
en nieuwe aandachtspunten aan de orde. De Diaconie gaat een jaarkalender opstellen en in 
gebruik nemen, zodat vooraf duidelijk is welke belangrijke terugkerende kerkelijke momenten 
voorbereid en uitgevoerd moeten worden. Ook de belangrijkste Diaconale Activiteiten komen op 
de jaarkalender, inclusief de momenten wanneer de voorbereidingen moeten beginnen.

3.2 Actiepunten

3.2.1 Organisatie Diaconie

Er zal een ‘functieomschrijving’ voor de Diakenen 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 ook 
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 samenwerking gezocht gaan worden met de Jachtlaankerk (JLK) en de Grote Kerk (GK). We 
proberen daarbij in te spelen op de nu al toenemende samenwerking tussen de kerken.

3.2.2 Betrokkenheid

 Daar waar dat mogelijk is voor de groep Diakenen, zet de Diaconie zich in voor belangrijke 
projecten die Apeldoorn breed lopen of worden opgezet. De Diaconie is al enige jaren 
betrokken bij het project ‘Vakantiegeld Samen Delen’ en zal dat ook blijven doen. 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 CNAP, 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. Daarom komt de hulplijn 
voor praktische ondersteuning ook onder de diaconie te vallen. De Diaconie treedt daar waar 
nodig verbindend op. 
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 De Diaconie blijft zorg dragen voor de viering van de Maaltijd van de Heer en 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 anderen de 
Vredesweek, Dankdag voor Gewas en Arbeid, Gedachtenisdienst (boekjes), Adventsperiode 
(kerstattenties), Plantjesactie 40 dagentijd, Paascyclus en Vakantiegeld Samen Delen.

3.3 Uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding valt onder de diaconie. Het begraven van doden is van ouds een van de zeven 
werken van barmhartigheid, gedaan door de diakenen. Veel van het diaconale werk op dit gebied 
is in onze samenleving overgenomen door de uitvaartverzorgers, maar op dit moment is de diaken 
nog helemaal in beeld; zij vertegenwoordigt daarbij de gemeente van de overledene: samen zullen 
we uitdragen. De Goede Herderkerk heeft twee speciaal daartoe opgeleide uitvaartdiakenen: 
diakenen met als speciale opdracht het begeleiden van uitvaarten. In geval de predikant niet 
beschikbaar is, geeft de uitvaartdiaken samen met de nabestaanden vorm en inhoud aan de 
afscheidsdienst en leidt deze dienst. 

2.7.1 Protocol uitvaart

De Goede Herderkerk kan worden gereserveerd voor een uitvaartdienst. Voor een voorganger kan 
men zich wenden tot het meldpunt overlijden: Jenneke Sielias-Hardeman. Wanneer de predikant 
niet beschikbaar is om de uitvaart te leiden, neemt Mw. Sielias contact op met het team 
uitvaartdiakenen. Zij overleggen onderling wie van hen de uitvaart op zich neemt. 

3.3.2 Afkondigen overlijden

Het overlijden wordt aan de gemeente kenbaar gemaakt op de eerste zondag na het overlijden 
door de ouderling van dienst/(gast)predikant.

3.3.3 Gedachtenismoment 

Een gedachtenismoment in de Goede Herderkerk wordt in overleg met de familie afgestemd en 
vindt gewoonlijk een zondag kort na de uitvaart plaats. Wanneer de uitvaartdiaken in de 
gelegenheid is, leidt deze zelf het gedachtenismoment op zondagmorgen. Zij draagt de In 
‘Memoriamtekst’ voor en begeleidt de familie naar de gedachtenishoek achter in de Goede 
Herderkerk, waar de diaken een kaars ontsteekt en de familie het gedachteniskaartje ophangt, 
terwijl de gemeente lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ of een door de familie gekozen lied 
zingt.
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4 Jeugdwerk

4.1 Evaluatie 2020 - 2021

Het jeugdwerk van de Goede Herderkerk kent momenteel veel uitdagingen. Zo is het aantal 
kinderen dat deelneemt aan de Kinderkring erg beperkt en de deelname aan de activiteiten van de 
Godmode is de afgelopen periode erg lastig gebleken. Daarentegen is er een goede belangstelling 
voor de ‘Kook en knutselclub’ en de ‘Holy Soup’. Net als bij alle andere kerkelijke activiteiten heeft 
de Covid pandemie en grote invloed gehad op het jeugdwerk. Het is essentieel dat de jeugd elkaar 
ontmoet en dat is de afgelopen jaar maar zeer beperkt mogelijk gebleken. De jeugdwerkers 
hebben zich zeer ingespannen om de jeugd betrokken te houden door ze bijvoorbeeld online 
activiteiten aan te bieden en contact te onderhouden via bestaande app-groepen, maar is bij lange 
na geen vervanger van het elkaar echt fysiek te ontmoeten. De teleurstelling van de 
jeugdbegeleiders is zeer begrijpelijk. Belangrijke evenementen zoals het Kinderkerstfeest en de 
geplande Herdertjestocht konden door Corona maatregelen konden helaas niet doorgaan. In die 
zin wijkt de situatie niet af van de andere kerkelijke activiteiten die door de Covid situatie zijn 
beïnvloed. Dit is heel spijtig, maar we blijven hoopvol dat het jeugdwerk weer een nieuwe impuls 
gaat krijgen wanneer de Covid situatie dat weer toelaat. 

4.2 Vooruitblik 2022 en verder

Op 1 februari 2022 vond een bijeenkomst plaats van allen die bij het jeugdwerk betrokken zijn. Er 
is als team terug gekeken naar de afgelopen periode en er is vooral ook vooruit geblikt wat er 
weer gestart kan worden of kan worden voortgezet.

4.2.1 Kinderkring
Op grond van in 2019 door de WKR genomen besluiten zal de Kinderkring één keer per maand 
gehouden worden. Momenteel zijn er 3 – 5 kinderen die hieraan mee kunnen doen. 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. Voor de komende periode is 
het doel vooral om de Kinderkring nu consolideren. Voor de andere zondagen in de maand, 
waarop er geen kinderkring 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.

De leiding van de Kinderkring 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, zoals een ‘Herdertjestocht’ organiseert. De leiding van de 
Kinderkring heeft draaiboeken en checklists ter beschikking, evenals hun ervaring en kennis. 

Het voornemen is om de in 2019 genomen besluiten ten aanzien van de Kinderkring voort te 
zetten. Samengevat komen die neer op:

1. 1x per maand Kinderkring
2. Kinderkring op de 2e zondag van de maand.



14

3. Om 10.00 uur direct naar de eigen ruimte en aan het einde van de dienst de kerk in voor de 
zegen.

4. Kinderkring 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 met daarin wat er van hen verwacht wordt en welke 

(standaard)materialen er voor hen beschikbaar is (Kind op Zondag, kinderbijbels, 
knutselspullen, spelletjes).

9. De leiding van de Kinderkring gaat niet meer het Kinderkerstfeest organiseren maar er wordt 
een alternatieve activiteit voor opgezet.

4.2.2 Godmode
De groep bestond uit ongeveer 15 jongeren (van GHK, JLK en GK) waarmee het contact de 
afgelopen tijd steeds minder is geworden ondanks alle inzet van de leiding. Het was ooit een 
succesvolle groep, maar door onder anderen sporten op zondag, baantjes op zondag en willen 
uitslapen en zeker vanwege Covid, is deze groep onvoldoende actief. Belangrijk voor deze groep is 
regelmaat (b.v. vaste zondag in de maand waar ze rekening mee kunnen houden). Verwacht wordt 
dat het uiterst moeilijk zal zijn om weer een groep bij elkaar te krijgen. Wanneer bijeenkomsten 
georganiseerd worden zullen deze in principe plaatsvinden op de 2e zondag van de maand.

4.2.3 Holy Soup. 
Deze activiteit was tot nu toe succesvol en werd getrokken door ds. Annelies Jans. De opkomst 
was per keer ongeveer 15 jongeren van de JLK, GK en GHK. Lydia Bakker neemt de coördinatie van 
de Holy Soup over. De groep komt 1x per maand bij elkaar en soms iets vaker. 

4.2.4 Kook en Knutselclubs .
Deze clubs hebben een wekelijkse activiteit waaraan ongeveer 12 kinderen deelnemen. Vaak 
betreft het kinderen die niet bij een kerk horen. De kinderen worden vaak betrokken via de school 
de Wegwijzer of via andere kanalen. De kookclub verzorgt soms een High Tea voor de Happy Hour. 

4.3 Vacatures

Er is een gebrek aan leiding voor het jeugdwerk, mede door het recentelijke vertrek van 
jeugdleiding. De komende periode zal ingezet worden op het vervullen van de ontstane vacatures.

4.4 Andere activiteiten

- Het is belangrijk dat de doelgroep ‘jeugd’ beter in beeld wordt gebracht. Er worden initiatieven 
genomen om de diverse leeftijdsgroepen in kaart te brengen.

- De samenwerking op het gebied van jeugdwerk wordt verkend met de JLK en GK.
- Willem Wilbrink zal als pastoraal werker betrokken worden bij ideevorming over jeugdwerk.
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5 Samenwerking in Apeldoorn Noord-West - Goede Herderkerk, Jachtlaankerk en 
Grote Kerk

5.1 Inleiding

In maart 2017 hebben de wijkgemeenten Goede Herderkerk, Jachtlaankerk en Grote Kerk een 
samenwerkingsverklaring ondertekend, waarin werd afgesproken 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. 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).

De voorzitters en predikanten van de drie wijkgemeenten komen twee keer per jaar bij elkaar voor 
afstemming en overleg. Deze overleggen lopen goed en er wordt gezamenlijk vastgesteld dat de 
samenwerking steeds verder vorm krijgt en inmiddels heeft geleid tot goede afspraken dan wel 
verkenning op het gebied van pastoraat, deelname aan gezamenlijke commissies, 
toekomstverkenning, gezamenlijke zomerdiensten en jeugdwerk

5.2 Onderwerpen samenwerking 

5.2.1 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.

5.2.2 Kinderkerstfeest - Herdertjestocht
Het kinderkerstfeest zal anders worden georganiseerd. In 2021 was een ‘Herdertjestocht’ 
georganiseerd die helaas vanwege de Covid situatie niet door kon gaan. In 2022 zal opnieuw 
hiertoe het initiatief voor worden genomen. Er zal hiervoor samenwerking worden gezocht met de 
JLK en GK. Ook zal voorgesteld worden dat tijdens contacten met scholen in de wijkgemeenten 
Jachtlaankerk en Grote Kerk ook naar het nieuw te organiseren kinderkerstfeest in de Goede 
Herderkerk wordt verwezen. 

5.2.3 Holy Soup
Omdat de jongvolwassenen (18 – 25 jaar) een – in omvang – beperkte doelgroep is en zij zich 
weinig aantrekken 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 
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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 2022 voortgezet. Na het vertrek van Annelies 
Jans zal de coördinatie van deze activiteit overgenomen worden door Lydia Bakker.

5.2.4 Quality hour Middengeneratie (25 – 45 jaar)
Besloten is om deze vieringen (door een te lage opkomst) niet langer plaats te laten vinden 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. Aan Ds. Bram Bregman die op 17 april 2022 als ambulant 
predikant zal beginnen in de GHK zal gevraagd worden om deze diensten, samen met de pastoraal 
werker Willem Wilbrink vorm te geven.

5.3 Vieringen

5.3.1 Vakantievieringen
De Jachtlaankerk en Goede Herderkerk zullen de gezamenlijke vakantievieringen voortzetten. De 
Grote Kerk bespreekt of ze deel zullen nemen aan deze vieringen. 

5.3.2 Top2000-kerkdienst
De Top2000 dienst was in 2019 en 2020 een succes. De gezamenlijke organisatie en het verzorgen 
van publiciteit was in handen van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. Onderzocht wordt of 
deze dienst ook in 2022 wordt georganiseerd.

5.4 Diaconale projecten

5.4.1 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. Ook in 2022 zal deze samenwerking worden voortgezet.

5.4.2 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.

5.5 Pastorale ondersteuning

In 2021 is er nauw samengewerkt tussen de GHK, GK en JLK op het gebied van pastoraat. Vooral is 
ingezet op het aantrekken van pastorale capaciteit voor de GHK en JLK. Dit heeft geresulteerd in 
de aanstelling van Willem Wilbrink en Catharina van Valen als pastoraal kerkelijk werkers. 
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Catharina zal ook 8 uur per week besteden aan pastoraal werk in de wijkgemeente JLK. Via een 
gezamenlijke verklaring zijn afspraken over pastoraal werk en capaciteit schriftelijk vastgelegd.

5.6 Toekomstverkenning GHK

Een Commissie Toekomstverkenning GHK doet onderzoek naar opties voor de toekomst van onze 
wijkgemeente. In dat proces worden de JLK en de GK over opties en mogelijke vormen van 
samenwerking geïnformeerd.
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6 De kerkmuziek in de Goede Herderkerk

Binnen de Goede Herderkerk zijn er verschillende musici werkzaam die de lofzang gaande houden. 
De voorganger, gemeenteleden en musici werken nauw met elkaar samen in de liturgie op 
zondagmorgen.

De drie organisten Bert Noordergraaf, Leendert Jacobs en Reinder Torenbeek begeleiden 
afwisselend de gemeentezang op het prachtige ‘Leeflangorgel’ tijdens diensten op zondagmorgen. 
Daarnaast beschikt de kerk beschikt over een Schimmel piano en een W. de Jongh kistorgeltje.

De Goede Herderkerk heeft een enthousiaste en betrokken cantorij onder leiding van Irma Koch 
en de vaste pianiste Gery Versteegt. De cantorij maakt deel uit van de gemeente en bestaat voor 
een groot deel uit gemeenteleden. Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door de 
liturgische functie. De cantorij heeft een liturgische functie en onderscheidt zich van andere koren. 
Een cantorij treedt namelijk niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de 
liturgie en ondersteunt de gemeentezang. De cantorij neemt deel in de wisselzang met de 
gemeente en heeft een rol als voorzanger en leert onder anderen nieuwe kerkliederen aan. Ook 
losse werken als Anthems, Motetten en andere klassiek stukken van bijvoorbeeld Rutter Bach die 
passen bij het thema van de dienst worden graag door de cantorij gezongen. 

De cantorij verleent gemiddeld 1 keer per maand medewerking aan de zondagmorgendienst. 
Daarnaast heeft de cantorij een grote rol in de Paascyclus en de ‘Lessons en Carols’ dienst.

Elke donderdagavond van 19.30-21.00 uur repeteert de cantorij in de kerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irma Koch: irmakoch@hotmail.com of 
telefoonnummer: 0638527988.

mailto:irmakoch@hotmail.com
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7 Brno commissie:

Al meer dan 30 jaar heeft onze kerkelijke gemeente in Apeldoorn-West een vriendschappelijke 
band met de kerkelijke gemeente in Brno (Tsjechië). Ongeveer één keer per twee jaar ontmoeten 
we elkaar, beurtelings in Apeldoorn en in Brno. In april 2018 was er een grote groep vrienden uit 
Brno in Apeldoorn op bezoek. Tot op heden was een tegenbezoek niet mogelijk door Covid-19.

7.1 2022 en verder:

We zijn van plan als het weer kan en mag naar Brno te gaan. Er is nog geen concreet programma 
bekend. Er wordt naar een goede balans gekeken tussen inhoud en ontspanning. De band tussen 
jong en oud is stevig en ook de voorgangers trekken dan samen op voor de invulling van de 
gezamenlijke dienst.

Brno commissie: H. Besteman, C Besteman en EJ Mulderij. H.besteman@chello.nl


