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Ftongeren

Inleiding

In de kerk gebeurt er veel achter de schermen (waarschijnlijk net als bij iedere andere
vereniging of organisatie).
Heel veel dingen lijken gewoon vloeiend te verlopen zoals een kerkdienst, de bazaar,
het pastoraat, de diaconie, maar ondertussen zijn er heel veel mensen die ervoor
zorgen dat alles goed verloopt. Vaak is het niet eens helemaal helder wie wat doet en
dan is het prettig om een informatiegids te hebben. Bij wie kan ik terecht als ik een
vraag heb of een vernieuwend idee?
Daar kan deze gids ‘Wegwijs in De Hofstad’ bij helpen.
Geweldig hoeveel mensen zich in De Hofstad met volle overgave inzetten en bij willen
dragen aan kerk-zijn, goed om zo met elkaar gemeente van Christus te zijn. Met alles
wat we doen, proberen we handen en voeten te geven aan Gods opdracht om er te zijn
voor de naaste. Vaak zijn we bedreven in de taak die we in de kerk doen en nemen we
ons werk zeer serieus. Dat is goed, maar kan een ander ook afschrikken om mee te
helpen, omdat de lat hoog ligt of omdat bepaalde dingen al helemaal vastliggen. Laten
we er daarom met z’n allen voor waken dat we in ons werk gastvrij zijn naar de ander. Ik
wens ons toe dat er licht, lucht en humor in ons werk mag zijn, waardoor anderen op
kunnen ademen en mee willen doen.
Organiseren is nodig en laten we daarnaast ook ruimte geven aan Gods Geest die
waait, die vernieuwt en ruimte geeft.
Veel plezier, wijsheid en Geest-kracht gewenst bij ieders werk.
Ds. Gerdina Loeve

P.S.
Op het moment dat u deze ‘Wegwijs in De Hofstad’ leest zal een gedeelte van de informatie mogelijk alweer zijn verouderd. Er is naar gestreefd zo volledig mogelijk te zijn,
maar mocht er iets zijn vergeten óf foutief staan vermeld, schroomt u dan niet dit te
melden bij de Taakgroep Communicatie
( communicatie@dehofstadapeldoorn.nl) die alle mutaties zo spoedig mogelijk
verwerkt in de digitale Wegwijs.
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Predikanten
Ds. A.R. (Albert) Roodenburg
Predikant wijkdeel 51
 3015691
 ar.roodenburg@dehofstadapeldoorn.nl
Vrij op vrijdag.

Ds. G. (Gerdina) Loeve
Predikant wijkdeel 52
 7850548
 g.loeve@dehofstadapeldoorn.nl
Vrij op dinsdag en vrijdag.

Beide predikanten hebben een wisselend inloopuur. Het juiste tijdstip is te vinden in
Perspectief, in de (digitale) Nieuwsbrief en op de website van De Hofstad,
www.dehofstadapeldoorn.nl.
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Kerkdiensten
Het adres van De Hofstad is Hofveld 52, 7331 KE,  5401139
Koster: Wessel van Ginkel.

Erediensten
Elke zondag is er een ochtenddienst. Deze begint om 09.30 uur in
de maanden mei tot en met augustus en om 10.00 uur in de maanden september tot en
met april (als de ‘R’ in de maand is). Met uitzondering van de maanden juli en augustus
is er op de eerste zondag van de maand een zangdienst. Die begint om 19.00 uur.

Welkomstdienst
Twee vrijwilligers uit de gemeente heten iedere zondag de kerkgangers welkom in de
hal van De Hofstad.
Opgeven als vrijwilliger kan bij de taakgroep Vieren & Gemeente,
 vierenengemeente@dehofstadapeldoorn.nl

Oppas
Tijdens elke ochtenddienst is er voor de kinderen van 0
tot 4 jaar oppas aanwezig. Vanaf een kwartier voor de
aanvang van de dienst kun jij je kind brengen. De
leiding van de oppas schrijft zijn/haar naam in het schriftje. Bijzonderheden over slapen/drinken/knuffels/ verschonen enz. kun je aan hen doorgeven. Het is verstandig dit
elke week weer even te doen omdat er steeds andere leiding is. Naast speelgoed zijn er
boxen en een wipstoeltje aanwezig.
Tijdens de collecte brengen we de kinderen naar de kerkzaal. Daar kun je je kind weer
van ons overnemen. Zo delen ook de kleinsten in de zegen die de dominee uitspreekt.
Slapende baby’s laten we lekker liggen, tenzij je anders aangeeft. Na afloop van de
dienst kun je in de oppasruimte nog even vragen hoe het gegaan is.
Vind je het moeilijk om je kind bij ‘vreemden’ achter te laten? Je mag er de eerste keer
(keren) gerust bij blijven. Of geef je op als leiding via
 oppasdienst@dehofstadapeldoorn.nl
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Kindernevendienst
Tijdens elke ochtenddienst is er kindernevendienst voor alle
kinderen van de basisschool.
De kinderen komen, voordat de Schriftlezingen beginnen,
naar voren in de kerkzaal. Na een gesprekje met de voorganger en het zingen van het Lichtlied of een projectlied
gaan we met het Licht naar onze eigen ruimtes. We vertellen wat we de afgelopen week
beleefd hebben, we bidden en zingen samen en de leiding vertelt een verhaal uit de
Bijbel. Aan de hand van het Bijbelverhaal gaan we knutselen of doen we spelletjes.
Tijdens de collecte komen we de kerkzaal weer binnen.
Met Advent en in de 40-dagentijd zijn er meestal speciale projecten. Ook houden we
inzamelingsacties voor kinderen ergens anders op de wereld.
Ouders die een keer willen kijken bij de kindernevendienst zijn van harte welkom.
Contactpersoon: Karin Breuker,  knd@dehofstadapeldoorn.nl

Jeugdkerk
Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben je van harte welkom in de jeugdkerk van De
Hofstad! Elke 2e zondag van de maand ontmoeten wij elkaar in de jeugdzaal om samen
met elkaar op zoek te gaan naar God. We lezen samen uit de bijbel, bidden en praten
over onderwerpen die ons helpen om God en de Kerk in onze wereld beter te begrijpen.
Vaste prik tijdens onze bijeenkomsten is de ‘kaarsenceremonie’, waarbij we een kaarsje
aan kunnen steken voor iets of iemand en we met elkaar bidden.
We vinden het belangrijk dat iedereen zich in de jeugdkerk op z’n gemak voelt en kan
zijn wie hij of zij is. Dat doen we door een informele sfeer te bieden waarin gezelligheid
en geborgenheid voorop staat.
Het laatste weekend van september gaan we met elkaar op kamp, waar we de overstappers van de kindernevendienst verwelkomen en de middelbare schoolverlaters
uitzwaaien. Hoogtepunten zijn de nachtwandeling, kampvuur en de zondagochtendviering in de buitenlucht. In januari organiseren we ook een actief gezellig samenzijn.
Daarnaast helpen we drie keer per jaar op zondagmorgen de ouderen in Randerode
door hen te begeleiden naar de kerkzaal.
Wil je een keer bij de jeugdkerk komen kijken? Wees welkom! Je mag ook altijd een
vriend of vriendin meenemen.
Contactpersoon: Laura Woning,  jeugdkerk@dehofstadapeldoorn.nl
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Nissen
In de achterwand van de kerkzaal zijn twee nissen: één voor geboorte en één voor
overlijden. In de doop-nis krijgen de namen van de kinderen van gemeenteleden die
gedoopt of opgedragen zijn in de Hofstad een plek. In de gedenk-nis worden de namen
van de overleden gemeenteleden genoemd en herdacht door middel van een tranendoek.
Jan Veltman en Rijk Wentzel verzorgen de doopkaarten en de tranendoeken.

Koffiedrinken na de dienst
Op iedere 1e zondag van de maand en ook wel na een bijzondere dienst op andere zondagen is er gelegenheid om na de morgendienst koffie te drinken. De bedoeling is dat
gemeenteleden elkaar zo kunnen ontmoeten. Voor nieuw ingekomen gemeenteleden
biedt het een goede gelegenheid om met anderen kennis te maken.

Organisten
De heren Herman Jansen, Wob Kuipers, Bert Riphagen en Marc Woning.
De organisten hebben onderling een rooster afgesproken.
Voor vragen of opmerkingen mail gerust.
Contactpersoon: Marc Woning,  organisten@dehofstadapeldoorn.nl

Kosters
Vast aangesteld: Wessel van Ginkel.
Zondagkosters: Maarten Bot, Wim Eggink, Ruud Kelderman, Ruud Muijs, Kees Vaartjes, Wouter Visscher en Maaike de Zeeuw.
Contactpersoon: Wim Eggink,  info@dehofstadapeldoorn.nl

Autodienst
Wie slecht ter been is en toch graag naar de kerk wil en vervoer nodig heeft, kan contact
opnemen met Arie Bogerd,  5334870.

Zondagse Bloemengroet
Elke zondag krijgen 2 gemeenteleden, namens ons allen, de bloemengroet bezorgd.
Opgave bij: Ineke Buitenhuis,  5417616,
 teamkerkbloemen@dehofstadapeldoorn.nl
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Jongerenhulpdienst
Wil jij ook iets doen tijdens de kerkdienst? Dan ben je welkom bij de JHD.
Je wordt ingedeeld samen met andere jongeren, uiteraard word je niet ingeroosterd als
er jeugdkerk is. Er zijn verschillende taken waar je voor kunt kiezen:
Collecteren - Samen met de diakenen haal je tijdens de collecte het geld op in de kerk,
ook bij de uitgang en oppasdienst. Vind je het leuk om met baby's en peuters om te
gaan? Dan kun je meehelpen in de oppasdienst.
Contactpersoon: Laura Woning,  jeugdkerk@dehofstadapeldoorn.nl

Lectoren
Een groep gemeenteleden verzorgt samen met de predikanten de schriftlezingen tijdens
de Erediensten.
Opgave en inlichtingen: Ruud Muijs,  scribaat@dehofstadapeldoorn.nl

Cantorij
De cantorij verleent o.l.v. haar dirigent Bert Riphagen regelmatig medewerking aan een
kerkdienst. Het is haar functie om de gemeentezang te stimuleren en te ondersteunen.
De cantorij repeteert elke week op donderdagavond in De Hofstad van 18.30 tot 19.45
uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Meer informatie:  info@dehofstadapeldoorn.nl

Zangdiensten
De Zangdienstcommissie verzorgt de voorbereiding van de zangdiensten in De Hofstad
waarbij diverse koren hun medewerking verlenen. De zangdiensten vinden plaats in de
avonddienst, op de eerste zondag van de maand met uitzondering van de maanden juli
en augustus.
Contactpersoon: Ruud Kelderman,  3555773,
 info@dehofstadapeldoorn.nl

Samen eten
Elke tweede zondag van de maand verzorgt een aantal vrijwilligers in De Hofstad een
warme maaltijd voor alleenstaanden in Apeldoorn die het die het gezellig vinden om
samen met anderen te eten.
Coördinator: Lilian van den Oetelaar,  8444697,
 info@dehofstadapeldoorn.nl. Neem gerust contact met haar op voor verdere
informatie.
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Mediateam
Het mediateam zorgt tijdens de diensten in De Hofstad voor de presentatie van de
liturgie en teksten van liederen op de schermen. Tevens zorgt het team voor de geluidsweergave. Op verzoek kan het team ook bij andere gelegenheden worden ingezet,
zoals trouw- en rouwdiensten, wanneer het aan De Hofstad gerelateerd is.
Coördinator: Gert van den Belt,  mediateam@dehofstadapeldoorn.nl

Fotograferen
Het fotograferen tijdens de eredienst is, in voorkomende gevallen, uitsluitend toegestaan
aan Henk van Giessel. Bij zijn afwezigheid neemt Reyn de Niet voor hem waar. Henk
van Giessel dient vroegtijdig op de hoogte te worden gesteld als men van zijn dienst
gebruik wenst te maken.
De ouderling van dienst is verantwoordelijk voor het naleven van de regel.
Inlichtingen:  scribaat@dehofstadapeldoorn.nl

Kerkradio Apeldoorn
De Kerkradio Apeldoorn verzorgt al meer dan 60 jaar radiouitzendingen van kerkdiensten van de Protestantse Gemeente
te Apeldoorn voor iedereen die wil luisteren, maar speciaal voor
mensen die aan huis zijn gebonden. Een team van 8 enthousiaste medewerkers staat
iedere zondag voor u klaar om de uitzending te verzorgen. De diensten worden uitgezonden vanuit onze radiostudio in De Hofstad. Het merendeel van de diensten wordt
“live” uitgezonden.
Onze kerkzender kunt u, in geheel Apeldoorn, ontvangen op de FM-band op 87,6 MHz
via de “ether” m.b.v. een gewone (draagbare) radio of op kanaal 915 van de digitale
kabel van Ziggo.
Uitzendschema:
Ochtenddienst: Avonddienst:
Eerste zondag van de maand:
De Hofstad
Zangdienst uit De Hofstad*
Tweede zondag van de maand:
De Hofstad
De Drie Ranken
Derde zondag van de maand:
De Hofstad
Grote Kerk
Extra zondag van de maand:
De Hofstad
Laatste zondag van de maand:
De Hofstad
DMB-dienst uit de Grote Kerk.
Overige diensten zoals de bid- en dankdag voor gewas en arbeid, de Paascyclus,
Kerstnachtdiensten en oudejaarsavond.
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In de rubriek “Erediensten” van Perspectief is te lezen welke diensten de Kerkradio
uitzendt.
Wilt u een liturgie ontvangen van de dienst die uitgezonden wordt, neem dan contact op
met Hillie Stegeman,  7502123,  info@dehofstadapeldoorn.nl.
De Kerkradio van Apeldoorn is financieel zelfstandig en wordt geheel bekostigd uit
giften. Uw bijdragen stelt zij dan ook zeer op prijs. Een gift voor de bestrijding van de
onkosten kunt u storten op rekeningnummer NL43INGB0000859054 t.n.v. Kerkradio
van Apeldoorn (adres penningmeester: Pinksterbloem 109, 7322 GS Apeldoorn).
Van vrijwel alle diensten, die de Kerkradio uitzendt, wordt een opname gemaakt. U kunt
u daarvan een kopie krijgen, bij voorkeur op een USB-stick. Als u zelf een USB-stick
meebrengt is het gratis! Het kan ook op een CD-rom worden gebrand, de kosten bedragen dan € 5,-.
Als u problemen heeft met de ontvangst van de Kerkradio. aarzel dan niet en neem
contact met ons op. Wij helpen u graag!
Contactpersonen: Bert van Asselt:  3604282 of
Henk de Boer:  5415844,  hensdeboer@upcmail.nl

Taakgroep Vieren en Gemeente
De taakgroep Vieren en Gemeente coördineert de inhoudelijke en liturgische invulling
van de diensten en vieringen, met oog voor de diversiteit in de geloofsbeleving binnen
de gemeente. Zij houdt zich ook bezig met de praktische en organisatorische zaken
rondom de diensten en vieringen, zoals het preekrooster en bijzondere diensten. Deze
taakgroep bestaat uit de beide predikanten en enkele gemeenteleden.
Contactpersoon: Marjanne Freriks,
 vierenengemeente@dehofstadapeldoorn.nl
Commissie Kunst in de kerk
De commissie "Kunst in de kerk" is ontstaan op verzoek van de kerkenraad.
Deze commissie is begonnen met de zalen en de consistoriekamer wat op te frissen.
Als eerste hebben we geïnventariseerd wat er aan kunst aanwezig is in het kerkgebouw.
Verder denken we na over exposities en hoe we met onze activiteiten kunnen aansluiten bij het jaarthema. De commissie bestaat uit Henk de Boer, Hetty Wolters en Marjolein Zijlstra.
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Kerk & organisatie
Organisatiestructuur van De Hofstad

College
van
Kerkrentmeesters
Taakgroep
Jeugd

Kerkenraad

Wijkraad
Van Diakenen

Taakgroep
Vieren &
Gemeente

Moderamen

Taakgroep
Vorming &
Toerusting

Taakgroep
Pastoraat

Taakgroep
Communicatie

Wijkadministratie

Kerkenraad
Alle ambtsdragers van De Hofstad – predikanten, ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en ambtsdragers met een bijzondere opdracht – vormen samen de Kerkenraad. Dit
zijn ongeveer 20 personen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de
gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.
Voorzitter: Durk Boelens.
Scriba: Ruud Muijs,  scribaat@dehofstadapeldoorn.nl
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Moderamen
De dagelijkse leiding berust bij het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente.
Motor van het geheel zijn de voorzitter en de scriba. Zij zorgen ervoor dat de benodigde
onderwerpen worden besproken en dat de kerkenraden goed zijn geïnformeerd. Vanuit
alle taakgroepen (jeugd, pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, etc.) heeft een vertegenwoordiger zitting in het moderamen. Het moderamen doet het voorwerk voor de
kerkenraadsvergaderingen en voert de besluiten van de kerkenraad uit.
Voorzitter: Durk Boelens
Scriba: Ruud Muijs,  scribaat@dehofstadapeldoorn.nl

Taakgroepen
Een taakgroep draagt zorg voor een deelgebied in het gemeentewerk. In een taakgroep
is tenminste één ambtsdrager vertegenwoordigd, maar ook niet-ambtsdragers (bijvoorbeeld contactpersonen, leden van de Ouderencommissie, vrijwilligers, etc.) kunnen deel
uitmaken van een taakgroep.
De taakgroepen hebben een uitvoerende taak en hoeven niet vaak in vergadering bijeen
te komen.
De taakgroepen zijn:

Taakgroep Vieren & Gemeente
De taakgroep denkt na over de inhoudelijke en liturgische invulling van de diensten en
vieringen. Zij heeft oog voor de diversiteit in de geloofsbeleving binnen de gemeente.
Zij houdt zich ook bezig met de praktische en organisatorische zaken rondom de diensten en vieringen, zoals het preekrooster en bijzondere diensten. Deze taakgroep
bestaat uit de beide predikanten en enkele gemeenteleden.

Taakgroep Jeugd
Deze taakgroep heeft als taak het jeugdwerk in de wijk te coördineren. Jeugdouderlingen, Kindernevendienstleiding, jeugdclubleiding, ‘Speelruimte om te bouwen’ en
vele anderen doen dat vol enthousiasme met elkaar.

Taakgroep Communicatie
Deze taakgroep draagt zorg voor de communicatie binnen de gemeente en voor de
communicatie naar buiten toe.

Pagina 13

Taakgroep Vorming en Toerusting
Deze taakgroep helpt de gemeente te bouwen aan elkaar en aan de individuele gemeenteleden om met elkaar in het geloof te groeien.

Taakgroep Pastoraat
De wijkgemeente De Hofstad is pastoraal verdeeld in twee wijkdelen. Elk wijkdeel heeft
een predikant: ds. Albert Roodenburg voor wijkdeel 51 en ds. Gerdina Loeve voor
wijkdeel 52. Beide predikanten behoren ook tot het pastorale team en werken nauw met
het team samen. De taakgroep pastoraat bestaat uit verschillende teams, zie organogram.

Wijkraad van Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters van de wijkgemeente De Hofstad, vormen samen de Wijkraad van
Kerkrentmeesters – De Hofstad, hierna te noemen de WvK.
De WvK heeft als taken: het beheer van het kerkgebouw De Hofstad, de werving en het
beheer van geldmiddelen en de zorg voor personeel en vrijwilligers die werkzaam zijn in
en om De Hofstad.
De uitvoerende werkzaamheden van de WvK zijn ondergebracht in de commissies
geldwerving, wijkkas, personeel en beheer gebouwen.

De Wijkraad van Diakenen
De wijkraad van diakenen heeft als missie om, vanuit ons christelijke geloof en de liefde
voor elkaar, het diaconaat en de diaconale taken binnen De Hofstad, optimaal vorm te
geven.
In haar visie is diaconaat daarin de kerntaak van de Diaconie. Wat is dan diaconaat?
Diaconaat houdt in, dat je zorg hebt voor mensen, dat je met mensen "meegaat": dat je
mensen helpt die - vaak tijdelijk – materiële hulp nodig hebben. Het gaat hierbij enerzijds om individuele hulpverlening en noodhulp. Anderzijds hoort samenlevingsopbouw
en lobbywerk ook bij de diaconale taken.
Deze zorg geldt in eerste instantie, de mensen binnen De Hofstad en daarnaast mensen
uit de wijk Apeldoorn Zuid. Bovendien worden wereldwijd projecten met een diaconaal
aspect ondersteund.
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Taakgroep Pastoraat
Pastoraat
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Jezus, is er sprake
van pastoraat! In onze visie is pastoraat een opdracht voor alle gemeenteleden. Pastoraat houdt in: omzien naar elkaar, contact zoeken en maken, meeleven met de ander.
Dat gebeurt gelukkig op veel plekken in en om de Hofstad. We hopen dat alle gemeenteleden zich dan ook verantwoordelijk voelen voor het omzien naar elkaar! Deze, nietgeorganiseerde manier van pastoraat, behoort tot het hart van ons geloof.
En als er dan pastorale vragen zijn waar iemand van het pastorale team iets kan betekenen dan kan de vraag daar neergelegd worden. Dan wordt het vraaggericht, georganiseerd pastoraat. Het is een uitdaging voor ons om niet te stoppen bij de grenzen van
onze kerk, maar om er te zijn voor mensen om ons heen. We komen elkaar in de kerk
en buurten tegen: groet elkaar, spreek elkaar, toon werkelijke interesse in de ander.
Vanuit het team activiteiten willen we het pastoraat ondersteunen bv. door het houden
van groothuisbezoeken, samen een wandeling maken, samen eten etc.
Binnen de taakgroep Pastoraat is een aantal teams werkzaam (zie organogram). De
predikanten ds. Albert Roodenburg en ds. Gerdina Loeve en de pastoraal ouderlingen
(Hindrik en Janneke Blaauw en Inge Wouters) houden contact met deze teams en
hebben zitting in de kerkenraad.
Pastoraal ouderlingen: Janneke en Hindrik Blaauw,  5413558, en Inge Wouters,
 pastoraalouderling@dehofstadapeldoorn.nl
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Wijk- administratie

Kerkenraad
en moderamen

1. Team
NieuwIngekomen

2.Pastoraal Team

10. Oude Structuur

Taakgroep
Pastoraat

 meldpuntoverlijden@ dehofstadapeldoorn.nl
 06 81 01 16 95
 pastoraalteam@
dehofstadapeldoorn.nl
 06 37 21 98 66

9. Team
Verjaardagsgroet

3.Belteam

4. Kerkvrienden

8. Team Attenties
5. Team Ouderenwerk

Organogram
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7. Team Kerkbloemen

Team Nieuw ingekomen gemeenteleden
De mensen van dit team bezoeken de mensen die nieuw zijn in onze gemeente. Dit
wordt via de gemeentelijke basisadministratie doorgegeven aan het kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau geeft dit vervolgens door aan onze Wijkadministratie en deze geeft
het door aan de coördinator. Zij geeft het adres dan door aan één van de leden van het
team. We proberen deze nieuwe gemeenteleden zo spoedig mogelijk te bezoeken. Er
wordt een mapje gebracht met daarin zoveel mogelijk recente informatie over onze
gemeente en indien gewenst wordt er een tweede bezoek gebracht. U kunt als nieuw
ingekomen gemeentelid ook zelf contact opnemen.
Contactpersoon: Lilian van den Oetelaar,
 teamnieuwingekomen@dehofstadapeldoorn.nl

Pastoraal Team
Het team is een groep bestaande uit pastorale vrijwilligers en de predikanten, die in
crisissituaties inzetbaar is. Bij crisis moet u denken aan acute ziekte, overlijden, scheiding, verwarring of een andere vorm van verlies.
Pastoraat in crisissituaties is: een luisterend oor bieden, meedenken over: 'hoe nu
verder' en verbinding maken met geloof door bijvoorbeeld gebed.
Het team is ter ondersteuning van de predikanten in crisissituaties, werkt nauw met hen
samen en is ten dienste van de gehele gemeente. Denkt u alstublieft niet: ‘Ik hoor
niets van de kerk nu ik het moeilijk heb’. We proberen heel alert te zijn op mogelijke
situaties waarin deze pastorale ondersteuning nodig is, maar dit kunnen we, als pastoraal team, natuurlijk niet volledig overzien in een omvangrijke gemeente als De Hofstad
. Wilt u daarom ook zelf een aanvraag doen of laten doen als dringend pastorale ondersteuning nodig is?
De coördinator van het pastoraal team, Margreet Heij, verdeelt de aanvragen. In secties
waaraan een pastoraal medewerker is verbonden, gaat een aanvraag naar de desbetreffende pastorale medewerker toe en in secties waar geen pastoraal medewerker is
wordt de aanvraag verdeeld onder de leden van het pastorale team.
Voor al uw pastorale vragen kunt u bellen of mailen met het Pastoraal Team:
 (06)37219866,  pastoraalteam@dehofstadapeldoorn.nl

Meldpunt Overlijden
Het volgende telefoonnummer of mailadres kunt u gebruiken bij het overlijden van een
gemeentelid:  06 81011695,  meldpuntoverlijden@dehofstadapeldoorn.nl
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Beide predikanten hebben een wisselend inloopuur. Het juiste tijdstip is te vinden in
Perspectief, in de (digitale) Nieuwsbrief en op de website van De Hofstad,
www.dehofstadapeldoorn.nl. Predikantenkamer  5347406.

Het Belteam
Het belteam houdt telefonisch contact met mensen, soms eenmalig, maar ook met een
zekere regelmaat. Het belteam krijgt namen van mensen die gebeld kunnen worden van
de predikanten, het pastoraal team, via de zondagse bloemengroet, gemeenteleden, of
andere netwerken. Ook u kunt een naam doorgeven van iemand waarvan u denkt dat
hij/zij een telefoontje op prijs stelt. : door naam en telefoonnummer van de persoon op
een briefje te schrijven. Dit briefje kunt u deponeren in de houten telefoon van het
belteam die op de balie in de hal van De Hofstad staat. Of mailen of bellen naar:
Contactpersoon: Tieneke Berkhof,  belteam@dehofstadapeldoorn.nl,
 5337708.

Team Kerkvrienden
Kerkvrienden zijn inzetbaar voor kortere of langere contacten, binnen en buiten de
gemeente, om zo verbonden te zijn met elkaar. Wilt u kerkvriend zijn of graag een
kerkvriend ontvangen dan kunt contact opnemen:
Contactpersoon: Margreet Heij,  kerkvrienden@dehofstadapeldoorn.nl,
 5334390.

Team Ouderenwerk
Het team ouderenwerk organiseert allerlei activiteiten voor ouderen. Deze activiteiten
zijn altijd in de Hofstad en ze zijn ook altijd op woensdag. Er zijn inloopmiddagen en
ouderenmiddagen. U bent welkom vanaf 14.00 en de middagen zijn om ongeveer 16.15
uur weer afgelopen.
Op de inloopmiddagen, kunt u zoals het woord al zegt, binnenlopen voor een praatje,
het doen van een spelletje of voor gewoon wat gezelligheid met leeftijdgenoten. Een
gastvrouw heet u welkom. Kosten van koffie en thee zijn 1 euro per middag.
Op de ouderenmiddagen is er een programma met meestal een gastspreker of bijvoorbeeld zanger. Er zijn soms dia’s, er wordt gezongen etc. U bent van harte welkom!
Ook worden er een kerst- en paasvieringen gehouden en worden reisjes georganiseerd.
Hiervoor krijgt u een afzonderlijke uitnodiging thuis als u bekend ben bij de Hofstad en
boven de 75 jaar bent. Maar ook als jongere oudere bent u van harte welkom.
Contactpersoon: Anneke Riphagen,  teamouderenwerk@dehofstadapeldoorn.nl,
 3667563.
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Team Activiteiten
Het team activiteiten verzorgt onder andere de groothuisbezoeken, en andere activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Contactpersoon: Sientje de Boer,  teamactiviteiten@dehofstadapeldoorn.nl,
 5415844.

Team kerkbloemen
Het team kerkbloemen zorgt ervoor dat bloemen uit de zondagse eredienst, als bemoedigende groet van de Hofstad, worden weggebracht. Ineke Buitenhuis als coördinator
krijgt namen hiervoor vanuit de predikanten, het pastoraal team en gemeenteleden door.
Als u iemand weet die wel een bemoediging vanuit de Hofstad kan gebruiken kunt u
contact opnemen.
Contactpersoon: Ineke Buitenhuis,
 teamkerkbloemen@dehofstadapeldoorn.nl,  5417616.

Team Attenties
Het team attenties zorgt voor een bloemetje of presentje bij bijzondere verjaardagen (80
jaar en ouder) en jubilea.
Contactpersoon: Inge Wouters,  teamattenties@dehofstadapeldoorn.nl,
 5417043.

Team Verjaardagsgroet
Het team verjaardagsgroet verzorgt het maken en wegbrengen van de kaarten bij
verjaardagen. Alle gemeenteleden ontvangen deze tenzij u heeft aangegeven hier geen
prijs op te stellen. Contactpersoon: Cors Hofman (t/m september 2017),
 teamverjaardagsgroet@dehofstadapeldoorn.nl, 5413716.

Team Oude Structuur
De overgang van het oude, pastorale systeem (waarin de wijk is verdeeld in secties met
contactpersonen, sectiehoofden, pastoraal medewerkers, ouderlingen en predikanten)
naar het nieuwe systeem (met een pastoraal team en pastoraat op verzoek) vindt geleidelijk plaats. Daar waar het oude systeem niet meer werkt (geen medewerkers meer zijn
te vinden), schakelen we over naar het nieuwe systeem. Binnen het oude systeem is de
pastorale raad A (wijkdeel 51) actief en zijn er ook nog overlegmomenten met sectiehoofden van wijkdeel B (wijkdeel 52).
Coördinatoren zijn Sietske Terpstra  5411373 en Hindrik Blaauw, 5413558,
 pastoraalouderling@dehofstadapeldoorn.nl
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Wijkadministratie
Ter ondersteuning van het bezoek en bezorgwerk in De Hofstad is een wijkadministratie
opgezet. In deze administratie worden, bij alle adressen van gemeenteleden, de medewerkers die bezoeken en bezorgen geregistreerd.
Tevens worden de medewerkers vanuit deze administratie voorzien van actuele gegevens voor hun taak, zoals bijvoorbeeld bezorglijsten voor de Hofstedeling en de verjaardagsgroet.
Ook ledenlijsten voor bijvoorbeeld uitnodigingen voor het ouderenwerk en jeugdwerk
worden vanuit deze wijkadministratie verstrekt.
Contactpersoon: Sientje de Boer,  wijkadministratie@dehofstadapeldoorn.nl,
 5415844.
Om het nieuwe administratiesysteem Scipio online volledig ingevuld te krijgen wordt u
verzocht uw gegevens als mailadres, telefoonnummers en roepnamen door te geven.
Ook een foto mailen mag. Ook deze kan in het systeem geplaatst worden.

Mocht u zich ook in willen zetten voor dit belangrijke stuk gemeentewerk, dan kunt u
informatie opvragen bij één van de coördinatoren of bij Hindrik en Janneke Blaauw,
 pastoraalouderling@dehofstadapeldoorn.nl of 5413558.
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Taakgroep Jeugd
Basiscatechese
Ontdekkingsreizigers in de kerk
(basiscatechese voor groep 7 en 8 van de basisschool)
Ieder jaar kunnen de kinderen in de kerk op ontdekkingreis. De reisleider is één van de
predikanten. De onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn: de kerk, de liturgie,
gebruiksvoorwerpen in de kerk en de Bijbel. De 4 onderwerpen worden over 2 jaar met
2 middagen per jaar verdeeld.
Contactpersoon: Margreet Heij,  info@dehofstadapeldoorn.nl

Catechese
Catechese voor de jeugd van 12 t/m 17 wordt in twee groepen op donderdagavond 1x
per 3 weken gegeven. De jongeren worden uitgenodigd bij de start van het winterwerk.
Contactpersoon: Marjan van Rootselaar,
 taakgroepjeugd@dehofstadapeldoorn.nl

Belijdeniscatechese
Belijdeniscatechese staat onder leiding van de wijkpredikanten. Contactgegevens zijn te
vinden op pagina 3.

Hofkids!
Hofkids! (inderdaad, met uitroepteken) is een club voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Iedere 1e vrijdag van de maand organiseert de leiding een in het oog springend feestje.
De ene keer is het een tropisch feest, dan weer een knutselavond, een sportavond of
een levend spel. Kortom iedere clubavond is er een ander programma zodat kinderen in
de leeftijd van 7 - 12 jaar kunnen genieten in een veilige omgeving. Ze mogen gerust
ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen. De kosten zijn 1 euro per kind/keer en wordt
gehouden in de Hofnar, de jeugdzaal van de Hofstad. Het begint om 19.00 uur en duurt
tot 20.30 uur.
Weet dat je ALTIJD welkom bent om eens te komen kijken! We zien je graag!
Contactpersoon: Marjolein Zijlstra,  hofkids@dehofstadapeldoorn.nl
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Speelruimte om te bouwen
Het programma ‘Speelruimte om te bouwen’ heeft tot doel een wezenlijke groeiplek te
bieden aan kinderen in de leeftijd tot ± 16 jaar, in zowel de gemeente als het gezin. Het
programma omvat een aantal activiteiten op het snijvlak van jeugdwerk, geloofsopvoeding en gemeenteopbouw:
ontmoetingsavonden voor ouders die hun kinderen hebben laten dopen of opdragen
ontmoetingsavonden voor ouders van kinderen van ± 4 jaar die voor het eerst naar
school en de Kindernevendienst gaan
de overstapdienst voor 12-jarigen van Kindernevendienst naar jeugdkerk
toerustingavonden over geloofsopvoeding voor ouders van 12-jarigen
Contactpersoon: Dick Eertink,
 werkgroep-speelruimte@dehofstadapeldoorn.nl
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Wijkraad van Diakenen
Wijkraad van Diakenen
Voorzitter: Gert Buitenhuis
Secretaris: Marja Muijs
Penningmeester: Arie Klomp
Overige diakenen: Elly Kelderman, Lydia Fransen, Ton van Mourik en Albert Ruiter.
Rekeningnummer diaconie: NL25 RABO 0373 4109 99
Contactpersoon: Marja Muijs,  diaconie@dehofstadapeldoorn.nl

ZWO-commissie
Het werkveld van de ZWO-commissie bestaat uit drie elementen
Zending: Woordverkondiging, waarbij Woord en daad altijd onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn (geweest). Dit betreft samenwerking met partnerkerken op basis van
gelijkwaardigheid (www.kerkinactie.nl).
Werelddiaconaat is de diaconale taak van de gemeente buiten onze landsgrenzen. Dit
omvat onder meer armoedebestrijding, noodhulp en aandacht voor eerlijke handel en
gevolgen van klimaatverandering (www.fairclimate.nl).
Ontwikkelingssamenwerking: een deel van het geld van de Nederlandse overheid wordt
besteed via ICCO, de protestantse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
(www.icco.nl).
In De Hofstad probeert de ZWO-commissie handen en voeten te geven aan het brede
werkveld van ZWO, door onder meer de volgende activiteiten:
- verkoop van de zendingskalenders
- houden van water- en broodmaaltijden in de 40 dagen tijd. Dit zijn korte vieringen
waarbij tijdens een sobere maaltijd wordt stilgestaan bij het lijden in de wereld
- uitdelen en inzamelen van deeldoosjes
- Paasgroetenactie
- handtekeningenacties
- het bemensen van kraampjes met producten van de Wereldwinkel op b.v. de rommelmarkt.
Samenstelling van de ZWO-commissie:
Voorzitter: Peter Zijlema
ZWO-diaken: Lydia Fransen
Overige leden: Janet Denekamp en Hannie Radix
Contactpersoon: Peter Zijlema,  z.w.o@dehofstadapeldoorn.nl
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Handje Hulp
Veel mensen binnen De Hofstad en onze samenleving hebben te maken met beperkingen. Hiervoor is “Handje Hulp”. “Handje Hulp” biedt kleinschalige ondersteuning aan
mensen die hulpbehoevend zijn. U kunt hier denken aan een boodschapje doen, kleine
klusjes in en om het huis, vervoer naar een ziekenhuis of familie enz.
Als u een beroep wilt doen op “Handje Hulp” kunt u zich via de mail aanmelden. Verder
zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen. Deze kunnen natuurlijk ook
contact opnemen:
Wouter Kerst of Lydia Fransen,  HandjeHulp@dehofstadapeldoorn.nl
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Wijkraad van Kerkrentmeesters
Wijkraad van Kerkrentmeesters
De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor onder meer geldwerving, wijkkas, personeel en beheer gebouwen. De Wijkraad bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter: Ruud Kelderman
Vice voorzitter: Jan Beeuwkes (afgevaardigde College van KerkrentmeestersApeldoorn)
Secretaris: Wim Eggink
Geldwerving: Jan Beeuwkes en Wim Eggink
Personeel en vrijwilligers: Ad Heij
Beheer gebouwen: Ruud Kelderman
Contact:  kerkrentmeesters@dehofstadapeldoorn.nl

Geldwerving
Om de kosten van het gebouw, de salarissen van predikanten, kosters, organisten en andere kosten van onze kerk in
Apeldoorn te kunnen betalen zijn inkomsten nodig.
Deze inkomsten moeten door de gemeenteleden zelf worden opgebracht en bestaan
hoofdzakelijk uit de kerkelijke bijdrage ‘Kerkbalans’ en collecten.
Het voornaamste deel van deze inkomsten wordt bijeengebracht door de actie Kerkbalans. Deze inzamelingsactie wordt jaarlijks gehouden in de maand januari.
Hiervoor gaan elk jaar weer opnieuw 150 vrijwilligers op pad om de leden persoonlijk het
toezeggingsformulier te bezorgen en het antwoordstrookje ook weer persoonlijk op te
halen.
Elke wijkgemeente heeft een coördinator die de organisatie van de wijk voor zijn rekening neemt. De algemene organisatie is in handen van de Commissie Kerkelijke Bijdragen.
Het overzicht van de toezeggingen en inkomsten per wijkgemeente wordt regelmatig
door de Commissie Kerkelijke Bijdragen in Perspectief gepubliceerd.

Wijkkas
De wijkkas is bedoeld voor allerlei kosten van bijvoorbeeld de bloemengroet voor zieke
gemeenteleden, koffiedrinken, Kindernevendienst, e.d.
Uw gift is welkom op IBANnummer NL69 RABO 0393 4093 76 t.n.v. PKN wijkgem. De
Hofstad. Wel graag de bestemming van uw gift vermelden, b.v. wijkkas, bloemendienst,
zangdiensten, jeugdwerk, enz.
Het declareren van gemaakte kosten gebeurt door deze op een declaratieformulier te
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verantwoorden, het bonnetje bij te voegen en in de postmap van de wijkkas te deponeren (in de kast in de consistorie,de declaratieformulieren liggen ook in deze kast).
Contactpersoon: Lilian van den Oetelaar,  wijkkas@dehofstadapeldoorn.nl

Bazaarcommissie
De bazaar vindt twee keer per jaar plaats rondom en in De Hofstad. De eerste
medio april en de tweede, de kerstbazaar, medio november. Met uitzondering in de
maanden juli en augustus, alsmede in de 2e helft van december en de 1e helft van
januari, kunt u elke donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij De Hofstad uw
goederen inleveren. Op verzoek kan de commissie goederen bij u thuis ophalen. In dat
geval kunt u contact opnemen met de secretaris.
Voorzitter: Piet Braad
Secretaris: Johan Nieuwland.
Contactpersoon: Johan Nieuwland,  bazaar@dehofstadapeldoorn.nl

Commissie tuinonderhoud
Een vijftal gemeenteleden heeft de taak op zich genomen om de groenvoorziening rond
De Hofstad zo goed mogelijk te onderhouden.
Contactpersoon: Hans Duijm.

Beamer
Ten behoeve van kerkelijke activiteiten beschikt De Hofstad over een beamer. Deze is
geschikt voor presentaties met behulp van een computer of video. Degenen die gebruik
willen maken van deze beamer kunnen die reserveren.
Contactpersoon: Coos Bisschop,  reserveren@dehofstadapeldoorn.nl

Fotokopieën
In de kerk is een kopieermachine aanwezig. Die is te gebruiken voor kerkelijke doeleinden.
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Taakgroep Communicatie
De taakgroep communicatie bestaat uit een afspiegeling van de gemeente en zij geeft
invulling aan de communicatie binnen en over de Hofstad; de taakgroep houdt zich met
name bezig met het communiceren en informeren van een ieder die betrokken is bij de
kerkgemeenschap van de Hofstad.
De taakgroep wil de gemeenschapszin bevorderen door elkaar te (helpen) informeren
over wie we als gemeente willen zijn. Wat er speelt, wat er gebeurt, waarin we geloven
en elkaar te stimuleren tot onderlinge betrokkenheid. Kernwoorden hierbij zijn: bescheiden, uitnodigend, professioneel, eenvoudig en Bijbels.

De Hofstedeling
De Hofstedeling is het wijkblad van De Hofstad. Het verschijnt 4 maal per jaar en geeft
achtergrondinformatie vanuit de gemeente. De Hofstedeling wordt thuisbezorgd. Heeft u
informatie voor De Hofstedeling dan kunt u die sturen naar één der redactieleden of per
e-mail naar: dehofstedeling@dehofstadapeldoorn.nl.
De redactie bestaat uit: Evelien van der Velden en Ernst Niessen.
Coördineren van de bezorging: Maartje en Johan Nieuwland,
 info@dehofstadapeldoorn.nl

Nieuwsbrief
De Hofstad heeft een 2-wekelijkse nieuwsbrief. Deze brief wordt via e-mail aan u verzonden. Voor u zijn er geen kosten aan verbonden en u kunt op elk moment opzeggen.
U kunt zich aanmelden via de website: http://www.dehofstadapeldoorn.nl
Kopij aanleveren via: nieuwsbrief@dehofstadapeldoorn.nl
Van elke editie wordt een beperkt aantal Nieuwsbrieven afgedrukt voor kerkgangers die
daar prijs op stellen. U kunt daar naar vragen bij de welkomstcommissie in de hal.

Liturgie en zondagsbrief
Met de komst van de multimedia wordt slechts een beperkt aantal liturgieën afgedrukt
voor kerkgangers die daar prijs op stellen. Een redactieteam verzorgt de zondagsbrief.
Kopij kunt u per e-mail aanleveren op het adres:
 zondagsbrief@dehofstadapeldoorn.nl
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Website
De Hofstad heeft een eigen internetsite, die te vinden is op het volgende adres:
www.dehofstadapeldoorn.nl. Hier vindt u informatie over alle facetten van de activiteiten die plaatsvinden in en om De Hofstad.
U vindt er bijvoorbeeld antwoorden op de volgende vragen:
Wie gaat er deze zondag voor?
Wanneer is er jeugdkerk?
Wie bel ik voor de autodienst?
Op welke frequentie zendt de kerkradio uit?
Welke gespreksgroepen zijn er allemaal en waar houden ze zich mee bezig?
De Internetcommissie zorgt voor het onderhouden van de internetsite van De Hofstad.
Radioluisteraars die over internet beschikken kunnen vanaf onze website de Zondagsbrief (liturgie) downloaden en die vooraf thuis printen.
Deze commissie bestaat uit Ad Heij en Marcel de Poel.
Heeft u informatie voor ons, dan kunt u dat e-mailen naar:
webmaster@dehofstadapeldoorn.nl

Facebook
De Hofstad is ook te vinden via Facebook:
https://www.facebook.com/groups/dehofstadapeldoorn/

Contactpunt
Voor de kerkelijke administratie als geboorte, overlijden, verhuizing, overschrijving of
uitschrijving kan men contact opnemen met het scribaat.
 scribaat@dehofstadapeldoorn.nl
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Kringen en groepen
ZondagAvondGespreksgroep
Eenmaal per maand komt deze groep bijeen bij één van de leden thuis. Tijdens deze
avonden zijn we op een eigentijdse en praktische manier met het geloof bezig.
Traditie is ondertussen ook het bakken van oliebollen vlak voor oud en nieuw.
Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: familie De Boer of de
familie Wouters:  ZAG@dehofstadapeldoorn.nl

Jozua
Brainstormend over een naam voor de gespreks- en bijbelstudiegroep met een aantal
JOngeren uit ZUid-Apeldoorn, werd ineens de naam geboren: JOZUA.
We bestaan sinds de herfst van 1999 en zijn een groep van zo’n 9 á 10 twintigers en
dertigers.
Elke twee weken komen we afwisselend op dinsdag- en donderdagavond bij een van de
deelnemers bij elkaar. Meestal maken we gebruik van een bijbelstudieboekje met gespreksvragen. Zo nemen we momenteel ‘Levenslessen van Jacobus’ door van Max
Lucado. In het verleden hebben we o.a. 'God gezocht' van Youth For Christ gebruikt en
een aantal ‘Gemeente Groei Groepstudies’.
Wie zin heeft, kan altijd bij ons aanschuiven. Graag zelfs! Kom gewoon eens een keertje
meedoen. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur af. Graag tot ziens! Voor
informatie kun je mailen naar Jozua:
 gespreksgroep_jozua@dehofstadapeldoorn.nl

Gebedskring
De gebedskring komt elke donderdagavond om 19.00 uur bij mevr. Lampenscherf,
Wagenstraat 69 bijeen. Als mevr. Lampenscherf is verhinderd dan neemt mevr. Wolters,
Van Galenstraat 19 voor haar waar. U bent van harte welkom. Als u wilt, kunt u ook
gebedsonderwerpen aan ons doorgeven, ook via de mail:
 gebedspunten@dehofstadapeldoorn.nl.
Contactpersoon: Gerda Breeman. Zij is op de hoogte van de locatie waar de gebedskring plaatsvindt.

Vrouwenverdiepingsochtend
Inspiratie opdoen, kracht ervaren, zorg delen, verdriet uiten, bemoediging krijgen/geven,
leren, bidden, zingen. Dit zijn enkele ingrediënten die zoal aan bod komen op de bijeenkomst van de Vrouwenverdiepingsochtend.
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Aan de hand van de boekjes van ‘Essentials’ wordt 1 keer in de maand op de vrijdagochtend bij de deelneemsters thuis gepraat over Bijbelse thema’s.
In het kort zien de ochtenden er zo uit: Er wordt begonnen met koffie/thee en na het
zingen van één of meerdere liederen volgt het kringgebed. De Bijbeltekst uit het hoofdstuk van het boekje wordt gezamenlijk gelezen en besproken. Vervolgens kan ieder
voor zichzelf over de aansluitende vragen behorende bij het thema, nadenken. Daarna
worden elkaars ervaringen uitgewisseld. Deze ontmoetingen leiden vaak tot prachtige
gesprekken c.q. ervaringen en voelen als een warme deken.
Contactpersoon: Margreet Heij,  info@dehofstadapeldoorn.nl

Gemeentegroeigroep
Deze gespreksgroep komt op de eerste vrijdagmiddag van de maand om 13.30 uur bij
elkaar ten huize van mevr. Sietske Terpstra, met als doel samen te groeien in geloof,
gemeenschap en getal.
Naar aanleiding van gespreksvragen, samengesteld door het Evangelisch Werkverband, praten we met en luisteren we naar elkaar.
Elk seizoen behandelen wij een specifiek thema.
Voor nadere informatie kunt u bellen met:
Hans Duijm,  5338027 of met Sietske Terpstra,  5411373.

Dagboek ‘Dag in, dag uit’
Te verkrijgen via Hans Duijm,  5338027.

Diverse kringen/groepen
De predikanten leiden in het (winter)seizoen enkele groepen waarin men spreekt over
diverse onderwerpen: Bijbelboeken, maatschappelijke ontwikkelingen. Publicaties
hierover kunt u aan het begin van het seizoen vinden in De Hofstedeling, het wijkblad
van De Hofstad, de website en in de Nieuwsbrief die 2-wekelijks verschijnt.
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Apeldoorn Algemeen
De Protestantse Gemeente van De Hofstad in Apeldoorn Zuid is een wijkgemeente van
de PKN-gemeente Apeldoorn.
De PKN-gemeente Apeldoorn wordt bestuurd vanuit de Algemene Kerkenraad.
Er is een Centrale Diaconie. Het kerkelijk bureau is gevestigd in De Hofstad.
Er is één gezamenlijk kerkblad: Perspectief.
Alle digitale informatie over de Protestantse Gemeente Apeldoorn kunt u vinden op de
website http://www.pkn-apeldoorn.nl/
Voor diaconale zaken: www.diaconieapeldoorn.nl.

Kerkplein7
Kerkplein7 is verantwoordelijk voor alle Apeldoorn-brede activiteiten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en daarmee het gezicht naar buiten. Kerkplein 7 is er voor
missionair werk, jeugdwerk, communicatie, vorming & toerusting, ouderenpastoraat en
gemeenteopbouw. Ook de pioniersplekken vallen hieronder. Kerkplein7 is een orgaan
van bijstand van de Algemene Kerkenraad. Meer informatie: kerkplein7.nl.
Medewerkers van Kerkplein7 zijn:
• Mariska Bleijenberg, secretarieel ondersteuner,  info@kerplein7.nl
• Jennie Harmelink, jeugdwerkadviseur,  jeugdwerk@kerkplein7.nl
• Frans Hoogendijk, diaconaal consulent,  diaconaalconsulent@pknapeldoorn.nl
• Jeanine van Brummen, communicatiemedewerker, communicatie@kerkplein7.nl

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is gevestigd in De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn. Het is
geopend op ma, di, wo van 08:30 - 12:30 uur.
Het telefoonnummer van de receptie is  3557678.
Dit nummer kunt u ook bellen voor het doorgeven van verhuizingen, geboorte, trouwen,
overlijden, e.d.  receptie@pkn-apeldoorn.nl
Zie ook de website http://www.pkn-apeldoorn.nl/
Giro- en banknummers
Inzake Kerkbalans: NL31FVLB0699844371 t.n.v. SKG Prot. Gem. te Apeldoorn.
Inzake collectebonnen: NL37INGB0007460109 t.n.v. Prot. Gem. te Apeldoorn.
Diaconie: NL25RABO0373410999 t.n.v. Diaconie Prot.Gem.
Pagina 31

Preekvoorziening
Voor alle kerkdiensten van de Protestantse Gemeente is een centraal preekrooster
opgesteld, voorbereid in de verschillende regio's.
De coördinatie daarvan berust bij:
De heer H. Hebly,  preekvoorziening@pkn-apeldoorn.nl

Collectebonnen
Collectebonnen kunt u contant afrekenen of bestellen bij het kerkelijk bureau,
rekening NL37INGB0007460109 t.n.v. Prot. Gem. te Apeldoorn.

Perspectief
Perspectief is het kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.
Perspectief wordt uitgegeven door VeSo:
Postbus 603, 7300 AP APELDOORN
06–31915143
www.pga-perspectief.nl
abonneeservice@pga-perspectief.nl
Er zijn acht pagina's per twee weken bestemd voor het regio wijknieuws.
Uw wijkberichten dienen zaterdag vóór 13.00 uur bij de regioredactie bekend te zijn en
kunt u sturen naar:  perspectief@dehofstadapeldoorn.nl
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