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Voorwoord 

Beste gemeenteleden, 

Voor u ligt het ‘Jaarplan 2023’ waarin we als wijkgemeente Goede Herderkerk terugkijken naar het 
afgelopen jaar, maar vooral ook vooruitkijken naar het jaar dat voor ons ligt. Het lezen van dit plan wordt 
van harte bij u aanbevolen. 

Bij het presenteren van het ‘Jaarplan 2022’ schreven we dat er weer hoop gloorde op het verder openen 
van de samenleving na Covid. Wat was het geweldig dat wij in 2022 de deuren weer leberlijk helemaal open 
konden zeben en dat de kerk weer de vertrouwde plek werd om samen te komen, te bezinnen en vooral 
ook om elkaar te ontmoeten. En wat was het ook nodig! En toen begon in februari de oorlog in Oekraïne, 
een oorlog die nog steeds woedt met verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking. Een oorlog die we met 
verslagenheid, machteloosheid en boosheid op afstand meemaken. Een oorlog die tegelijkerejd zo dichtbij 
is. Dat mensen hier verbonden willen zijn met de bevolking daar merkten we ook in de Goede Herderkerk. 
De deuren werden opgezet om mensen de gelegenheid te bieden om te bidden, een kaarsje te branden, om 
sel te zijn. Gemeenteleden en voorbijgangers liepen sel naar binnen en weer sel naar buiten. Ook dan zijn 
we kerk! 

Het jaar 2022 was ook het jaar dat we met elkaar hebben gesproken over de resultaten van het werk van de 
Commissie Toekomstverkenning GHK. De boodschap van de commissie was pijnlijk en de reacees verdrieeg. 
Volkomen begrijpelijk. Tegelijkerejd bleken het begrip en de veerkracht van de ‘Goedeherderkerkers’ 
ronduit indrukwekkend. Opnieuw gingen we niet bij de pakken neerziben. We herpakten ons en de 
gemeenteleden lieten zien in de toekomst te geloven. Het is al vaker gezegd, die bewonderingswaardige 
veerkracht is zo kenmerkend voor de Goede Herderkerk! Belangrijk: omdat we als GHK vroeg met dit proces 
zijn begonnen, kunnen we op een zorgvuldige manier onze toekomst vormgeven. We hebben namelijk de 
ejd! 

Het jaar 2022 kenmerkte zich door conenuïteit in de vele aceviteiten van de GHK. Predikant, pastoraal 
werkers en de vele vrijwilligers hebben zich enorm ingezet om kerk te zijn zoals we dat als GHK willen zijn. 
Dat zal in 2023 onverkort worden voortgezet.  

Ook zal de samenwerking met de Grote Kerk en de Jachtlaankerk in het licht van de toekomst worden 
geïntensiveerd. De aceviteiten die al gezamenlijk plaatsvinden zoals de zomerdiensten, de ‘Winterkerk’ en 
ook het instellen van een gezamenlijke ‘Commissie Toekomstverkenning GHK/GK/JLK’ vormen daarvoor een 
belangrijke basis.  

Ook nu verwijs ik graag naar het prachege kleurige logo van de ‘Open kring, Kerk in beweging’ dat dit plan 
siert. Ja, dat willen we zijn. Een open kring rondom Christus waar iedereen welkom is. Als kerk in beweging, 
met ruimte voor iedereen.  

Namens de wijkkerkenraad, 

Chris Dijkens  

Voorziber 
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1. Pastoraat 

1.1 Uitgangspunten pastoraat Goede Herderkerk 

De uitgangspunten voor het Pastoraat zijn afgeleid van het ‘Plan van Aandacht 2019-2027’ van de Goede 
Herderkerk met als belangrijkste punten:  

- Gastvrij voor iedereen; 
- Bijzondere aandacht voor kinderen, jeugd, jongvolwassenen en midden generaee; 
- 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 communicaeelijnen met gemeenteleden en anderen; 
- Financiën in de gaten te houden.  

1.2 Evaluaee 2022 

Binnen de mogelijkheden van de Corona-maatregelen is de Taakgroep Pastoraat in 2022 aan de slag gegaan 
met de uitvoering van de Aceeplannen. Vrijwel alle aceviteiten, waarbij persoonlijke ontmoeeng centraal 
staat, zijn langzaam weer opgestart. Zo konden de ouderenmiddagen georganiseerd door de VDW weer 
plaatsvinden. Er is weer een paasviering en een kerstviering voor ouderen geweest en eindelijk kon er ook 
weer een bustocht gemaakt worden. 
Op de momenten dat kerkdiensten door gemeenteleden bezocht konden worden werd ook weer volop van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar te ontmoeten. 

1.3  Taakgroep pastoraat 

De taakgroep pastoraat bestaat uit vijf pastorale ouderlingen: Ienke Bogerd (tot februari 2023) , Jan van 
Hell, Kees Wenniger, Clary Spijker en Gerrit Stegenga. Maandelijks is er een overleg. De drie pastores, 
wijkpredikant ds. Bram Bregman, de pastoraal werkers ds. Jos de Heer en Catharina v. Valen nemen in de 
even maanden deel aan de vergadering. Omdat ze alle stukken krijgen, kunnen ze waar nodig reageren en 
hun inbreng hebben. 

1.4 Pastorale zorg 

Ds. Bram Bregman verzorgt de pastorale zorg voor gemeenteleden tot 75 jaar. Catharina v. Valen is de 
pastoraal werker voor ouderen > 75, en ds. Jos de Heer is pastoraal werker voor jeugd en jongeren. Nicole 
Blaauw is als vrijwillig pastoraal medewerker voor enkele uren per week beschikbaar voor pastorale zorg 
voor gemeenteleden, zowel in Mandala als daarbuiten. Voor het verlenen van pastorale zorg in 
crisissituaees is een protocol opgesteld. Het gaat dan om situaees waarin de predikant niet meteen 
beschikbaar of inzetbaar is. 

1.4.1 Pastoraal Meldpunt 
Met ingang van 1 september 2020 bestaat het ‘Pastoraal Meldpunt’. 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 behoeme kan worden voorzien en wie daarvoor wordt ingeschakeld. Het meldpunt wordt ook 
gebruikt voor andersoorege vragen. 
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De indruk bestaat dat Pastoraal Meldpunt in de coronaejd vaker werd gebeld dan na die periode. De 
ervaring is dat van het Pastoraal Meldpunt op de zondagmorgen niet frequent gebruik wordt gemaakt. Voor 
het overige voorziet het in een behoeme. 

1.4.2 Kaartengroet 
Met ingang van 1 januari 2021 wordt er door de taakgroep een verjaardagskaart bezorgd bij gemeenteleden 
van 80 jaar en ouder. Vanwege de coronasituaee werden de kaarten in 2021 bij de mensen in de brievenbus 
gedaan. In de loop van 2022 is gestart om de kaarten zo veel mogelijk persoonlijk te overhandigen, omdat 
dit ook even een moment is waarop geïnformeerd kan worden hoe het met de oudere is en of er eventueel 
behoeme is aan bezoek of andere ondersteuning. Dit is niet persé een taak van de taakgroep pastoraat. 
Aangemoedigd wordt om de gemeente hierin een rol te laten spelen door bijvoorbeeld kaarten te maken 
én die te bezorgen.   

1.4.3 Bloemengroet 
Per maart 2021 is de taakgroep verantwoordelijk voor het verzorgen van de bloemengroet. In 2021 is er 
vanwege corona ejdelijk van een bloemengroet overgestapt naar een kaartengroet. Gelukkig was het in 
2022 weer mogelijk om bossen bloemen te brengen bij jarigen en gemeenteleden die een steuntje in de rug 
konden gebruiken. Zodra de kerkdiensten weer als gebruikelijk konden worden gehouden, is de groet weer 
met een bos bloemen 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. 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 
felicitaee. De aanwezige gemeenteleden worden uitgenodigd om de bloemengroet te bezorgen. Op deze 
wijze kunnen we als gemeente het ‘omzien naar elkaar’ gestalte geven.  

1.4.5 Meelee9ord 
In september 2021 is gestart met het ‘Meeleerord’. In de hal zijn gegevens van de ontvangers van de 
bloemengroet beschikbaar en kunnen bezorgers van de bloemengroet zich melden. Op de kaart die met de 
bloemen wordt bezorgd kan iedereen zijn of haar naam noteren als groet vanuit de gemeente. Het 
‘Meeleerord’ is een hulpmiddel om het omzien naar elkaar te bevorderen en vreugde en verdriet met 
elkaar te delen. 

1.4.6 Gemeente Contactmoment 
Op 9 november 2022 hebben, in een middag- en avondbijeenkomst, Gemeente Contactmomenten 
plaatsgevonden met als thema: ‘Aan tafel’. Ds. Bram Bregman verzorgde de inleiding. De aanwezigen gingen 
in vier verschillende tafels (tafel van goed gesprek, tafel van diaconie, tafel van het spel en tafel van 
waardering) met elkaar in gesprek, maar kwamen ook in acee. Gezien de reacees na afloop is deze vorm in 
de smaak gevallen. 
 
1.4.7 VDW 
In 2022 zijn de aceviteiten weer opgestart en er is extra ejd en aandacht besteed om het 
aceviteitenprogramma van de ouderenmiddagen in de belangstelling te brengen. Alle 70+ gemeenteleden 
hebben het programma persoonlijk in de brievenbus gekregen. Ook is er verspreiding via de vrijdagmail 
geweest en hangt het programma in de ontmoeengsruimte van de kerk en op het Meeleerord. Hierdoor is 
geprobeerd om meer betrokkenheid van de gemeenteleden bij de VDW-aceviteiten te bewerkstelligen. 
De paasviering en kerstviering zijn goed bezocht. Tijdens overige middagen bestaat de opkomst toch 
voornamelijk uit de vrijwilligers zelf. 
Kees Wenniger heem het voorziberschap van de VDW overgenomen van Ienke Bogerd. 

1.5 Aceepunten 2023 
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Met de eerdergenoemde uitgangspunten als basis zijn de volgende aceepunten voor 2023 opgesteld:  

• Visie op het pastoraat in de wijkgemeente ontwikkelen 
De Taakgroep Pastoraat heem de ambiee om een visie te ontwikkelen op het pastoraat in de 
wijkgemeente. Het gaat dan onder anderen om het onderkennen, ontdekken en het inzeben van de 
talenten in de wijkgemeente en het onderzoeken van mogelijkheden om samen te werken met de 
wijkgemeenten Jachtlaankerk en Grote Kerk. Het wijkcollege van diakenen en de VDW zullen daarbij 
betrokken worden. Een belangrijke vraag hierbij is wat er nodig is om te kunnen funceoneren. Kan dat 
door de taakgroep pastoraat worden gedaan, of moet dit samen met andere groepen? 

• Pastoraal Meldpunt.  
Het gebruik van het meldpunt blijven semuleren en kijken naar mogelijkheden om het nog intensiever 
te gebruiken. 

• Aceviteiten VDW. 
Algemeen kan gesteld worden dat het deelnemersaantal terug is gelopen. De redenen daarvoor zijn dat 
er mensen zijn overleden en ‘jongere’ ouderen hebben vaak andere aceviteiten. 
Voor 2023 is een programma gemaakt en verspreid onder alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder. De 
VDW-commissie komt maandelijks bijeen onder voorziberschap van de voorziber van de Taakgroep 
Pastoraat. 

• Toeruseng en ondersteuning van bezoekmedewerkers. 
Op 10 mei 2023 wordt voor de bezoekmedewerk(st)ers een toerusengsaceviteit gehouden. De invulling 
hiervoor wordt nog uitgewerkt. 

• Kaartengroet  
We hopen in 2023 de gelegenheid te krijgen om gemeenteleden nog meer te betrekken bij het maken 
en versturen van kaarten naar de 80+ gemeenteleden. Ook zal iemand gezocht worden die bereid is om 
dit te begeleiden.   

• Bloemengroet 
Het aantal gezamenlijke diensten met de JLK en GK is in 2023 toegenomen. Voor zowel de 
zomerdiensten als voor de winterkerk is een protocol gemaakt voor de inkoop en verdeling van de 
bloemen. 

• Meeleerord. 
Het bord zal intensief worden gebruikt als ondersteuning bij het omzien naar elkaar bij vreugde en 
verdriet. 

• Gemeentecontactmoment. 
Op 8 maart 2023 is een gemeentecontactmoment gepland en voorbereid.  

• Bijzondere aandacht voor kinderen, jeugd, jongvolwassenen en midden generaee. 
Het aantal jongeren dat betrokken is bij de GHK loopt terug. Ook is er beperkte betrokkenheid van de 
jongvolwassenen en de midden generaee. Ds. Jos de Heer heem deze doelgroep in zijn takenpakket. Hij 
zal, samen met de jeugdwerkers van de GHK, vooral de verbinding zoeken met de Jachtlaankerk en de 
Grote Kerk. De taakgroep Pastoraat wil waar mogelijk dit onderwerp ondersteunen. Zo ligt er 
bijvoorbeeld een plan klaar om jonge gemeenteleden in ons adressenbestand (tussen 18 en 25 jaar en 
vaak alleenwonend), uit te nodigen voor een laagdrempelige ontmoeeng met elkaar (en wellicht op 
termijn ook voor kerkelijke aceviteiten).  

• Coördinaee pastorale zorg. 
De Taakgroep Pastoraat heem een coördinerende rol bij de afstemming van de inzet van de predikant en 
pastoraalwerkers. Die rol zal ook in 2023 worden ingevuld. 
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• Samenwerking met de diaconie verstevigen. 
Prakesche en pastorale hulp liggen vaak in elkaars verlengde en het is daarom goed om daarin 
samenwerking te zoeken. Hoe krijgen we in beeld wie waarmee bezig is en hoe kunnen we van elkaar 
gebruik maken zonder dat aceviteiten elkaar overlappen? Het is goed om rond de Kerst en Pasen 
onderling contact te hebben over de gezamenlijke kerstabenee en de paasplantjes. In samenwerking 
met het Wijkcollege van Diakenen zal dit in een draaiboek worden verwerkt. 

• Werving nieuwe pastorale ouderlingen 
In 2023 zal ingezet worden om de Taakgroep Pastoraat met nieuwe pastorale ouderlingen te versterken. 
Ook zal een werkwijze worden uitgewerkt om ‘niet-ouderlingen’ bij het pastoraat te betrekken.  

• Samenwerking zoeken en uitbreiden met de Jachtlaankerk en de Grote Kerk 
Aanknopingspunten voor samenwerking met beide wijkgemeenten zullen worden onderzocht. Een 
mooi voorbeeld is dat het ouderenwerk van de Grote Kerk contact heem gezocht met de VDW van de 
GHK om een gezamenlijke bustocht voor ouderen te organiseren. 

• Mogelijkheden onderzoeken voor pastoraat aan niet-gemeenteleden 
Hierbij kan worden gedacht aan het organiseren van maalejden binnen het thema ‘aan tafel’. Met deze 
aceviteit wordt onderzocht of en hoe we als GHK nog meer naar buiten kunnen treden.  
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2.0 De Kerkrentmeesters 

2.1 Financiën 

Het digitaal uitvoeren van de acee ‘Kerkbalans’ was in 2022 succesvol. In 2023 wordt het verder 
digitaliseren van de acee ‘Kerkbalans’ voorbereid.  
Door de terugloop in het aantal gemeenteleden (overlijden van gemeenteleden) wordt in de jaarbegroeng 
rekening gehouden met een jaarlijkse mindere opbrengst van de acee kerkbalans van ongeveer € 5000.- 
De financiële administraee van de wijkkas is inmiddels gedigitaliseerd. Hiermee wordt de communicaee 
tussen de penningmeester en de boekhouding van het kerkelijk bureau aanzienlijk vereenvoudigd. 

2.2 Onderhoud gebouwen 2023/2024 

Na uitgevoerde noodreparaees in 2022, zal in 2023 en 2024 worden overgegaan tot de uitvoering van groot 
onderhoud aan het kerkgebouw. Met name de kapconstrucee en het pannendak, waaronder 
de klokkentoren en schoorsteen, zullen door bouwbedrijf Draisma in 2023 onder handen worden genomen. 
De daarvoor geraamde kosten zijn voorzien in de meerjaren-onderhoudsbegroeng van de Goede 
Herderkerk. 

Het is niet noodzakelijk om de pastorie van de Wijkgemeente Goede Herderkerk beschikbaar te houden 
voor een te beroepen predikant. Mede door de toekomstverwacheng en de financiële posiee van de Goede 
Herderkerk is het beroepen van een eigen predikant niet (meer) aan de orde. Daarom zal worden ingezet op 
intensivering van de samenwerking met de Grote Kerk- en Jachtlaankerkgemeente. Aan de Algemene 
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn zal worden medegedeeld dat de Wijkgemeente 
Goede Herderkerk afziet van een eigen predikantsplaats. Hierdoor wordt het beschikbaar houden van een 
pastorie overbodig en kan worden ingezet op de verkoop hiervan. De huidige verhuur zal medio 2023 
opgezegd worden. 

2.3 De kerkzaal 

De nieuwe opstelling van de kerkzaal (het gevolg van de maatregelen in 2020 rond het COVID-19 virus) 
voldoet aan de beoogde verwacheng, namelijk het vergroten van de capaciteit, verbetering van de 
geluidvoorziening en verbetering van de ‘natuurlijke’ akoeseek. Mede hierdoor is het mogelijk dat 
gezamenlijke (zomer- en winter) diensten, een samenwerkingsverband tussen de Grote Kerk, Jachtlaankerk 
en Goede Herderkerk, ook in de Goede Herderkerk kunnen worden gehouden. De gezamenlijke 
winterdiensten, het gevolg van de forse verhoging van de energieprijzen, worden als zeer posieef ervaren. 

Om een betere opstellingsplaats in de kerkzaal te creëren voor de Cantorij is het podium van het liturgisch 
centrum verkleind.  
Omdat de huidige beamer, na een trouwe dienst van bijna 20 jaar aan vervanging toe is, is gekozen voor het 
realiseren van een plasmascherm boven het liturgisch centrum van de kerkzaal. Hierdoor wordt het 
mogelijk om, rechtstreeks via de PC, daarop beeld te projecteren. Aanschaf van een nieuwe beamer is 
daardoor overbodig. Bovendien zullen we ook de liturgie op het scherm gaan projecteren, waardoor er veel 
minder papier gebruikt gaat worden, waarmee we als ‘Groene Kerk’ een bijdrage leveren aan het realiseren 
van onze duurzaamheidsdoelen. 

2.4 De diensten live meekijken, beluisteren en/of terugkijken  

De dienst live meekijken en beluisteren, gerealiseerd als gevolg van de maatregelen rond het COVID-19 
virus en de daarmee samenhangende lockdowns, voorziet in een behoeme. Gemeenteleden worden 
hierdoor in de gelegenheid gesteld om betrokken te blijven bij de kerk. Vooral oudere gemeenteleden 
geven aan het online meekijken en meebeleven van de diensten erg te waarderen. Een extra geïnstalleerde 
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camera met bedieningsapparatuur geem de mogelijkheid om de onlinediensten op een nog hoger 
kwaliteitsniveau aan te bieden. 
Het afgesloten contract bij het bedrijf ‘Dienstmeekijken’ uit Soest blijm ons de mogelijkheid bieden om 
kerkdiensten te streamen, zodat die thuis live te volgen zijn (of terug te kijken), via de link 
dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn.  
De bestaande mogelijkheid om de dienst thuis mee te beluisteren via www.kerkomroep.nl blijm 
beschikbaar. 

2.5 Kerk in de wijk 

Na de lockdown in 2022, zijn de taallessen aan vluchtelingen herstart. Echter, in de loop van dit jaar 
kwamen er steeds minder mensen doordat ze woonruimte elders toegewezen kregen. Omdat er in oktober 
nog slechts drie cursisten waren, waren de kosten van het verwarmen van de kerk daarvoor niet meer 
verantwoord en zijn de taallessen gestopt. Het COA van de Chriseaan Geurtsweg is inmiddels verhuisd naar 
het GGNet-terrein in Apeldoorn Noord. Een herstart van de taallessen in 2023 wordt niet verwacht. 

Het Apeldoorns Symfonie Orkest repeteert iedere week in onze kerk en geem twee keer per jaar ook een 
concert. Dit kon in het najaar wel doorgaan. Ook is onze kerk regelmaeg gastheer voor aceviteiten vanuit 
Semenz, zoals de opvang voor een ‘verregende’ buurtpicknick, netwerkbijeenkomst en de organisaee van 
een kaartenacee voor eenzame mensen. Ook de Open Kerk is alejd door blijven gaan, al is het 
bezoekersaantal in de loop van het jaar, na de lockdown, wel gedaald.  
Het ‘Happy Hour’, dat weer doorgang kon vinden, blijm trekken als middel om elkaar te ontmoeten en om 
contact te houden met alle mensen in onze wijk! 

2.6 Personeel 

Ds. Bram Bregman heem een contract voor twee jaar voor het verrichten van structurele hulpdiensten bij de 
wijkgemeente Goede Herderkerk. Zijn contract eindigt op 1 april 2024. Eind 2023 zal bezien worden of 
verlenging van het contract mogelijk is. Verlenging kan uitsluitend plaats vinden met toestemming van het 
breed moderamen van de Classicale Vergadering en op verzoek van de Algemene Kerkenraad. 
Het contract met mw. Catharina van Valen, als pastoraal werkster voor ouderen binnen de wijkgemeente, is 
met 1 jaar verlengd en eindigt op 1 februari 2024. 

Na (voorejdig) vertrek van pastoraal werker, dhr. W. Wilbrink, is per 17 oktober 2022, ds. J. de Heer 
aangetrokken voor het verrichten van structurele hulpdiensten voor met name de Jeugd en de 
middengeneraee. De huidige overeenkomst met ds. de Heer eindigt op 17 oktober 2023 en kan in onderling 
overleg met 1 jaar worden verlengd. 

2.7 Vrijwilligers 

Veel werk ten behoeve van het onderhoud van onze kerk wordt verricht door vrijwilligers. Zo is er een 
‘klusgroep’ 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, zijn er vrijwillige kosters aceef onder aanvoering van 
een coördinator. Gemiddeld eens in de 6-8 weken wordt een grotere schoonmaak gehouden door een 
groep vrijwilligers. Zo blijm de kerk in een goede staat, ondanks intensief gebruik door vele groepen. 
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3.0 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 2022/2023 uit 7 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 heem een jaarkalender opgesteld en in gebruik genomen, zodat 
vooraf duidelijk is welke belangrijke terugkerende kerkelijke momenten voorbereid en uitgevoerd moeten 
worden. Ook de belangrijkste Diaconale Aceviteiten staan op de jaarkalender, inclusief de momenten 
wanneer de voorbereidingen moeten gaan beginnen. 

3.2 Aceepunten 

3.2.1 OrganisaDe Diaconie 
Er is een funceeomschrijving voor de diakenen opgesteld, zodat eenduidig de verwachengen met 
betrekking tot het invullen van de taak van de Diaken kan worden uitgelegd aan poteneële Diakenen. Er 
heem overleg plaatsgevonden met de Taakgroep Pastoraat zodat bij gezamenlijk uit te voeren aceviteiten de 
taakverdeling duidelijk is. Er zal ook meer overleg en informaee-uitwisseling gaan plaatsvinden met andere 
onderdelen binnen de GHK. Waar mogelijk zal er meer samenwerking gezocht worden met de Jachtlaankerk 
(JLK) en de Grote Kerk (GK). We proberen daarbij in te spelen op de toenemende samenwerking tussen de 
kerken.  
Het versterken van het team Diakenen heem onze aandacht.  

3.2.2 Betrokkenheid 
Daar waar dat mogelijk is, zet de Diaconie zich in voor belangrijke projecten die Apeldoorn breed lopen of 
worden opgezet. Zo is de Diaconie al enige jaren betrokken bij het project ‘Vakaneegeld Samen Delen’ en 
zal dat ook blijven doen. Ook zal de Diaconie zich inzeben voor zowel het ejdelijke als het permanente 
opvangcentrum voor vluchtelingen. De Diaconie blijm daarnaast geïnteresseerd en aangehaakt bij 
verschillende andere Diaconale playorms, zoals onder meer het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP), 
Kerk In Acee (KIA) en Vluchteling en Kerk. Dit gebeurt zowel rechtstreeks (Vluchteling en Kerk) of via eigen 
interne werkgroepen ‘Kerk in de Wijk’, Werkgroep KIA. Daarnaast is de Diaconie in het voorjaar gestart met 
het ‘Buurtkastje’, een kastje waar minder draagkrachegen iedere dag een aantal producten uit kunnen 
halen. Dankzij de hulp van vele gemeenteleden die dit project steunen met geld of met levensmiddelen lukt 
het om het kastje gevuld te houden. Het voorziet in een grote behoeme.  
In 2022 is tweemaal de acee ‘Apeldoorn Geem Warmte’ gehouden. Deze acee werd door de Diaconie 
ondersteund en bij de gemeenteleden onder de aandacht gebracht.  

De Diaconie heem vele contacten in de wijk van de Goede Herderkerk. In samenwerking met de VDW 
verwacht de Diaconie nog meer en sneller op de hoogte te komen en te zijn van benodigde hulp en 
aanwezige kwetsbaren die aandacht en hulp nodig hebben. Het betrem zowel gemeenteleden als niet- 
gemeenteleden. De Diakenen willen de kwetsbaren in de samenleving en in wijk West met raad en daad 
bijstaan, al dan niet met financiële middelen. Om die reden valt de hulplijn voor prakesche ondersteuning 
ook onder de Diaconie. De Diaconie treedt waar nodig verbindend op. Verder is er op verzoek van meerdere 
gemeenteleden een ‘digitale hulpverlener’ aangesteld die gemeenteleden kan helpen met eenvoudige 
vragen over computergebruik. 
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De Diaconie blijm zorgdragen voor de viering van de Maalejd van de Heer. Sinds 2022 wordt er gebruik 
gemaakt van glaasjes in plaats van plasec bekertjes, zodat de viering van de Maalejd van de Heer op een 
meer duurzame manier kan plaatsvinden. De Diaconie zal samen met de mensen van de Collectedienst 
zorgdragen voor de collectes en voor de verdeling van de collectedoelen. Op de Aceviteitenkalender van de 
Diaconie staan onder anderen de Vredesweek, Dankdag voor Gewas en Arbeid, Gedachtenisdienst 
(boekjes), Adventsperiode (kerstabenees), Plantjesacee 40 dagenejd, Paascyclus, Vakaneegeld Samen 
Delen. En eenmaal per jaar ondersteunen we het ‘Jongeren Informaee Punt’ (JIP) financieel of met 
producten.  

3.3 Uitvaartbegeleiding 

Uitvaartbegeleiding valt onder de diaconie. Het begraven van doden is van ouds een van de zeven werken 
van barmharegheid, 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 heem twee speciaal daartoe opgeleide uitvaartdiakenen: diakenen met als speciale opdracht het 
begeleiden van uitvaarten. In geval de predikant niet beschikbaar is, geem de uitvaartdiaken samen met de 
nabestaanden vorm en inhoud aan de afscheidsdienst en leidt deze dienst.  

3.2.1 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 AIondigen 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 spreekt de In ‘Memoriamtekst’ uit 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 leem voor zichzelf’ of een 
door de familie gekozen lied zingt. 
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4.0 Jeugdwerk 

4.1 Inleiding  

Het jeugdwerk van de Goede Herderkerk kent momenteel veel uitdagingen. Zo is door een gebrek aan 
deelnemende kinderen de ‘Kinderkring’ gestopt. Ook de aceviteiten van de Godmode zijn door gebrek aan 
deelname stopgezet. Daarentegen is er een goede belangstelling voor de ‘Kook en knutselclub’. Net als bij 
alle andere kerkelijke aceviteiten heem de Covid pandemie een grote invloed gehad op het jeugdwerk. Het 
is esseneeel dat de jeugd elkaar ontmoet en dat is het afgelopen jaar maar zeer beperkt mogelijk gebleken. 
De jeugdwerkers hebben zich zeer ingespannen om de jeugd betrokken te houden door ze bijvoorbeeld 
online aceviteiten 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 Kinderkersyeest en de geplande Herdertjestocht in 2021 
konden door Corona maatregelen helaas ook niet doorgaan. Het inzeben op de al enige ejd bestaande 
goede samenwerking met de JLK en GK op het gebied van jeugdwerk is in volle gang. Dit inieaeef biedt 
goede perspeceeven voor het jeugdwerk voor de toekomst. 

4.2 Evaluaee 

In 2022 hebben de jeugdwerkers teruggekeken naar de afgelopen periode en er is vooral ook vooruit geblikt 
wat er weer gestart kan worden of kan worden voortgezet. Willem Wilbrink, werd als pastoraal werker 
betrokken bij de ideevorming over jeugdwerk. Na zijn vertrek medio 2022, is de plek van pastoraal werker 
met het accent op jeugd per 17 oktober 2022 ingevuld door ds. Jos de Heer. We blijven hoopvol dat het 
jeugdwerk weer een nieuwe impuls gaat krijgen, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij het jeugdwerk van de 
Jachtlaankerk en de Grote Kerk. 

4.2.1 Kinderkring 
In 2019 besloot de WKR op advies van de leiding van de ‘Kinderkring’, om het houden van de Kinderkring 
terug te brengen naar één keer per maand. In januari-februari van 2023 bleek dat ook deze opzet niet 
haalbaar was vanwege het ontbreken van deelnemende kinderen en is het moderamen ingelicht over het 
stoppen van de kinderkring. Overigens met uitzondering van Pasen en Kerstmis. Dat was voor de leiding een 
ingrijpende keuze, maar gezien de aflopende deelname en belangstelling onontkoombaar. De leiding van de 
‘Kinderkring’ heem zich zeer ingespannen om dit deel van het jeugdwerk door te laten gaan, helaas zonder 
de gewenste resultaten. Tijdens de gezamenlijke ‘Winterdiensten’ is er op het gebied van het organiseren 
van de ‘Kinderkring’ een goede samenwerking. Er is een wens om die samenwerking in 2023 en 2024 voort 
te zeben. 

4.2.2 KinderkersKeest 
De leiding van de ‘Kinderkring’ is gestopt met het organiseren van het min of meer ‘tradieonele’ 
Kinderkersyeest. Met een aparte organisaee en met ondersteuning van diverse vrijwillige gemeenteleden 
wordt in het vervolg het Kinderkersyeest in de vorm van een ‘Herdertjestocht’ georganiseerd. De leiding 
van de Kinderkring heem draaiboeken en checklists ter beschikking, evenals hun ervaring en kennis.  De 
jeugdleiders hebben zich intens en met veel succes ingezet voor de Herdertjestocht, na twee jaar dat deze 
vanwege corona niet kon doorgaan, op 23 december 2022 gehouden, samen met de GK. De tocht werd erg 
gewaardeerd en was een succes. Een groot aantal gemeenteleden hebben van harte eraan meegewerkt in 
een hele goede sfeer.  

4.2.3 Godmode 
De groep bestond uit ongeveer 15 jongeren (van GHK, JLK en GK) waarmee het contact de afgelopen ejd 
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 aceef. Belangrijk voor deze groep is regelmaat (b.v. vaste zondag in de maand waar ze 
rekening mee kunnen houden). Verwacht werd dat het niet mogelijk is om weer een groep bij elkaar te 
krijgen. Ook omdat degenen die het lange ejd geleid hebben, niet in staat zijn het voort te zeben. Ook dit 
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was een moeilijk, maar onontkoombaar besluit. Enkele jongeren die hieraan meededen hebben wij de weg 
gewezen naar een vergelijkbare aceviteit van de Grote Kerk, namelijk de ‘Churchchillers’. Deze draait goed 
en we zijn volop bezig ook hierin samen te werken met de GK. 

4.2.4 Holy Soup.  
Deze aceviteit 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 coördinaee van de Holy Soup over. De 
groep kwam 1x per maand bij elkaar en soms iets vaker. Ook deze aceviteit is gestopt. 

4.2.5 Kook en Knutselclubs. 
Deze clubs hebben een wekelijkse aceviteit waaraan ongeveer 12 kinderen deelnemen. Vaak betrem 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. Eigenlijk is dit de enige 
jeugdaceviteit die nog steeds goed loopt en voorzien is van een enthousiaste leiding. 

4.2.5 Apeldoorn-brede Taizereis 
Ds. Jos de Heer werkt samen met JLK, GK en de Drie Ranken aan de organisaee van een Apeldoorn-brede- 
Taizereis voor jongeren van 16-25 jaar in de week van 9-16 juli dit jaar.  

4.4 Hoe zit de toekomst vanaf 2023 eruit? 

Er is een gebrek aan leiding voor het jeugdwerk, mede door het recentelijke vertrek van jeugdleiding. 
Ondanks het feit dat er is ingezet op het vervullen van de ontstane vacatures, is dat niet gelukt. Vooral 
omdat we de mogelijke kandidaten weinig te bieden hadden: er zijn geen jongeren die mee willen doen. 
Nu, begin 2023, zijn er nog slechts twee jeugdleiders beschikbaar, de anderen zijn gestopt. Ook deze twee 
overgeblevenen zijn zich aan het beraden of en hoe zij verder gaan. Dat is nu nog onzeker. Conclusie is 
kortom dat we ons volledig inzeben op de al enige ejd bestaande goede samenwerking met JLK en GK. Deze 
samenwerking op het gebied van jeugdwerk met de JLK en GK is in volle gang. Ds. Jos de Heer werkt hieraan 
en heem inmiddels met alle jeugdwerkers van de drie kerken, zowel 12- als 12+ kennis gemaakt. Bij alle drie 
kerken is er zonder enige terughoudendheid het besef dat de toekomst van ons aller jeugdwerk in de 
samenwerking ligt op gelijkwaardige basis.  Er is geen sprake van ‘overname’. JLK en GK hebben zowel jeugd, 
als aceviteiten en jeugdleiding, dat laatste uiteraard alejd te weinig, maar ze zijn er wel. De GHK haakt 
steeds aceef en proaceef aan. Jos de Heer ziet zichzelf als trekker en semulator in dit proces. Ook hier is 
‘momentum’ van samengaan. De organisaee van ‘kelderdiensten’ voor jongeren van 12-16 jaar in JLK en GK 
in het kader van de gezamenlijke winterdiensten loopt heel soepel en inspireert iedereen. De jongeren van 
de drie kerken weten elkaar goed te vinden. Vanuit de GHK gaat het dan om een enkeling helaas, maar is er 
alejd wel iemand van ons bij. Er groeit daar een besef van: waarom nog apart? Waar wachten we op? 
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5.0 Samenwerking 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 ideneteit en profiel, met het oog op scherpere profilering, onderlinge 
complementariteit en samenwerking. 

Door aceviteiten samen te organiseren, worden de krachten gebundeld en lasten (ejd 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 Noord-
West. Deze samenwerkingsverklaring is inmiddels een belangrijke basis gebleken voor intensivering van de 
samenwerking, maar ook voor construceeve gesprekken over de toekomst van de drie wijkgemeenten in de 
regio Apeldoorn Noord-West. 

5.1.1 Toekomstverkenning wijkgemeente Goede Herderkerk 
In 2020 heem de wijkkerkenraad van de GHK een Commissie ‘Toekomstverkenning GHK’ ingesteld met de 
opdracht om onderzoek te doen naar opees voor de toekomst van onze wijkgemeente. De redenen 
daarvoor zijn de gestage terugloop in het ledenaantal van de GHK, het verminderde kerkbezoek en 
verminderde inkomsten door een lagere opbrengst vanuit de jaarlijkse ‘Acee Kerkbalans’. Jaarlijkse tekorten 
zullen toenemen en het compenseren daarvan uit eigen vermogen van de GHK kent beperkingen. Op basis 
van prognoses en de opgestelde meerjarenbegroeng GHK, is het jaar 2027 vermoedelijk het moment dat de 
begroeng niet meer sluitend kan worden gemaakt. De toekomstverkenning GHK werd versneld door het 
vertrek van Ds. Annelies Jans per 1 januari 2022. Het beroepen van een predikant voor 50% met een 
financiële aanvulling uit eigen vermogen tot 75% bleek niet haalbaar. De inzet van een interim predikant 
voor 40% en uitbreiding van pastorale capaciteit (in samenwerking) met de JLK bleek het maximaal haalbare 
om conenuïteit in pastorale zorg te garanderen. 

Tijdens een gemeenteavond die in maart 2022 werd gehouden zijn de resultaten van de verkenning 
gepresenteerd. De gemeenteleden van de GHK hebben de commissie vervolgens gevraagd om scenario’s 
voor de toekomst te ontwikkelen in de lijn van het verder versterken van samenwerking met de JLK en GK.  

5.1.2 Commissie Toekomstverkenning GHK/GK/JLK 
In 2022 zijn de GK en JLK geïnformeerd over de toekomstverkenning van de GHK en onze behoeme om de 
intensivering van de samenwerking tussen de drie kerken te onderzoeken; dit in lijn met het verzoek van de 
gemeenteleden van de GHK. Diverse gesprekken tussen de drie kerken hebben in 2022 reeds 
plaatsgevonden en een informele Commissie Toekomstverkenning GHK/GK/JLK is gevormd. Aan de 
wijkkerkenraden is in februari 2023 gevraagd om deze gezamenlijke commissie te formaliseren en een 
opdracht te geven om te komen met voorstellen voor scenario’s voor de toekomst. De opdracht is inmiddels 
bij besluit van de drie kerkenraden gegeven. 

5.1.3 Overleg voorziWers GHK, JLK en GK 
De voorzibers van de drie wijkgemeenten komen meerdere keren 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 heem geleid tot goede afspraken dan wel verkenning op het gebied van 
pastoraat, deelname aan gezamenlijke commissies, toekomstverkenning, gezamenlijke zomer- en 
winterdiensten en jeugdwerk. 
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5.2 Huidige samenwerking  

5.2.1 Catechese 
De Goede Herderkerk en de Jachtlaankerk hebben catechese voor: 

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

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

5.2.2 KinderkersKeest - Herdertjestocht 
In 2022 is een ‘Herdertjestocht’ georganiseerd in samenwerking met de Grote Kerk. Ook in 2023 zal 
opnieuw hier het inieaeef voor worden genomen en zal hiervoor samenwerking worden gezocht met de JLK 
en GK.  

5.2.4 Quality hour MiddengeneraDe (25 – 45 jaar) 
Door de lockdown in 2022, het vertrek van enkele commissieleden en het gemis aan een predikant, zijn 
deze quality hour-diensten niet meer opgestart. Bekeken wordt of dit in 2023 wel weer zou kunnen plaats 
vinden, en dan in samenwerking met JLK en GK. 

5.3 Vieringen 

5.3.1 Zomerdiensten en ‘Winterkerk’ 
De Jachtlaankerk en Goede Herderkerk zullen de gezamenlijke zomerdiensten in 2023 voortzeben. De Grote 
Kerk nam in 2022 deel aan de gezamenlijke diensten en bespreekt of de deelname aan deze vieringen ook 
in 2023 wordt voortgezet.  
Ingegeven door de sterk verhoogde energielasten besloten de GHK, JLK en GK om in de periode van januari 
tot en met maart 2023 volgens een bepaald schema gezamenlijke winterdiensten te houden ‘De 
Winterkerk’, waarbij gerouleerd wordt tussen de drie kerken. De ervaringen daarmee zijn erg posieef en het 
inieaeef past prima in de intensivering van de samenwerking tussen de drie wijkgemeenten. De 
‘Winterkerk’ zal worden geëvalueerd en besproken zal worden of deze vorm ook in het komende 
winterseizoen zal worden voortgezet. 

5.3.2 Top2000-kerkdienst 
De Top2000-kerkdienst was in 2019 en 2020 een succes. De gezamenlijke organisaee en het verzorgen van 
publiciteit was in handen van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. De Top2000-kerkdienst wordt ook in 
2023 weer georganiseerd, nadat dit in 2022 niet gelukt was. In plaats daarvan vond er een ‘Kerst-
meezingavond’ plaats in de Grote Kerk, waarvan de opbrengst eveneens naar een goed doel ging. 

5.3.1 VakanDegeld samen delen 
Het project Vakaneegeld samen delen is een Apeldoorn-breed diaconaal project, waar de Goede 
Herderkerk en andere kerken in Noord-West al meerdere jaren aceef aan deelnemen. Inmiddels doet een 
30-tal kerken in heel Apeldoorn mee aan dit project en sejgt daardoor de opbrengst, waardoor er steeds 
meer mensen geholpen kunnen worden. Ook in 2023 zal aan het project worden deelgenomen. 

5.3.2 Verdieping in Noord-West 
Vanaf 2022 maken zowel Goede Herderkerk als Jachtlaankerk als Grote Kerk gezamenlijk een programma 
met een breed aanbod aan ontmoeengs-, reflecee- en leerbijeenkomsten in diverse verschillende kerken. 
Binnen de Goede Herderkerk verzorgt Ds. Bram Bregman bijeenkomsten over ‘Vernieuwing van de Kerk’ en 
zijn er enkele ‘Movies that Maber’- avonden georganiseerd. 

5.3.2 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 heem geresulteerd in de aanstelling van 
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Catharina van Valen en ds. Jos de Heer als pastoraal kerkelijk werkers. Behalve 8 uur per week in de Goede 
Herderkerk, is Catharina ook 8 uur per week aangesteld als pastoraal werker in de wijkgemeente JLK. Via 
een gezamenlijke verklaring zijn afspraken over pastoraal werk en capaciteit schrimelijk vastgelegd. 
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6.0 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 prachege ‘Leeflangorgel’ ejdens diensten op zondagmorgen. Daarnaast beschikt de 
kerk beschikt over een Schimmel piano en een W. de Jongh kistorgeltje. 

De Goede Herderkerk heem 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 funcee. 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 heem een rol als 
voorzanger en leert onder anderen nieuwe kerkliederen aan. Ook losse werken als Anthems, Moteben en 
andere klassieke stukken van bijvoorbeeld Ruber en 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 
heem 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 informaee kunt u contact opnemen met Irma Koch: irmakoch@hotmail.com of 
telefoonnummer: 06-38527988.  

7.0 Brno commissie: 

Al meer dan 30 jaar heem 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. 

Het plan is nu om eind April 2023 naar Brno te gaan. Bij de opstelling van het programma wordt gekeken 
naar een goede balans 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 E.J. Mulderij. Contact: H.besteman@chello.nl  

8.0 Het Paasontbijt 

In 2022 is een goede tradiee na jaren weer opgepakt. Het ‘Paasontbijt’ op Paaszondag. Dit was een groot 
succes. Een groot aantal gemeenteleden heem deelgenomen aan het ontbijt en het bleek een uitstekende 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten – een soort ‘ontbijtpastoraat’. Ook in 2023 zal dit gezamenlijke ontbijt 
weer worden georganiseerd. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt 
wel op prijs gesteld. De opbrengst daarvan zal bestemd worden voor een goed doel.
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