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Apeldoornse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost  
 
 
Missie  
We zijn aantrekkelijke en vitale geloofsgemeenschap waarin alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. 
 
We zien ons zelf als een kerk met een knipoog. Naar ons idee komt hierin tot uitdrukking dat je 
wordt gekend en dat God groter is dan je eigen geloof, je eigen waarheid. Ruimte geven aan de 
verschillende manieren van geloven / eenheid in verscheidenheid. 
 
 
Visie  
(over onze God) 
We zijn een gemeente, levend vanuit de liefde van God.  
We geloven in een God, die hoog verheven en tegelijk midden onder ons is. 
 
(over onze gemeente) 
We bieden elkaar en anderen een rustpunt in onze stad en in ons leven.  
In onze gemeente is ruimte voor verschil en voor het maken van verbinding met elkaar en met de 
samenleving, geïnspireerd door de actualiteit van eeuwenoude Bijbelteksten. 
We willen hier op een eigentijdse manier handen en voeten aan geven. 
 
(over onze opdracht) 
Wij doen dit om gestalte te geven aan wat God van ons vraagt: 
te delen in Zijn liefde voor ons mensen, zoals ons is voorgeleefd door Zijn Zoon Jezus Christus. 
Zo de ander tot steun te zijn, daar geloven we in. 
 
 
Organisatie 
In de wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost wordt gewerkt met een Kerkenraad die op uitvoerend 
gebied taken heeft overgedragen aan taakgroepen. Op dit moment zijn de taakgroepen diaconie, 
pastoraat, kerkrentmeesters, jeugd en eredienst in functie. 
 

• Diaconie 

• Pastoraat 
• Kerkrentmeesters 

• Jeugd 

• Eredienst  
 

 

https://pwano.nl/over-ons/
https://pwano.nl/over-ons/organisatie/diaconie/
https://pwano.nl/over-ons/organisatie/pastoraat/
https://pwano.nl/over-ons/organisatie/kerkrentmeesters/


Diaconie 
 
Taak 
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia en betekent “dienst”. Het gaat om het dienen 
van je naaste, van de mensen en van de wereld. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, 
maar van de zwakste. Zo laat God zich kennen als een God, die eerst naar de geringste kijkt: het 
verloren schaap, de jongste broer, etc. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan 
een rechtvaardige samenleving. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, 
handen en voeten aan. 
 
Doelstelling 
De diaconie van de Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn Noord Oost (Julianakerk) wil hieraan 
concreet een bijdrage leveren. Wij zijn er voor mensen om ons heen: lid of geen lid van de kerk, 
dichtbij en veraf. Iedereen kan een beroep op ons doen. 
Wij willen omzien naar mensen die maatschappelijk in een moeilijke situatie verkeren. Of het nu 
gaat om financiële problemen of om andere redenen maakt niet uit. De hulp van een diaken kan 
bestaan uit adviseren of wegwijs maken bij de hulpverlenende instanties. Soms is een materiële 
bijdrage gewenst. 
 
Samenstelling 
Per wijkdeel is er een diaken aangewezen en ook voor de doelgroepen ouderen en jeugd. 
 
Speerpunten 
Eredienst 
Armoede bestrijding 
Omzien naar mensen binnen en buiten onze gemeente 
Betrokkenheid bij mensen wereldwijd 
(Vluchtelingen) 
(Duurzaamheid) 
 
Activiteiten 
Eredienst: 

➔ Collecteren 
➔ Avondmaal 
➔ Ondersteuning in themadiensten 

Armoedebestrijding: 

• Individuele hulp 

• Voedselbank 

• Vakantiegeld samen delen 

• Goederenbank 

• Diaconale vakantie 

• Kerstpakketten 

• Kerstgiften  
Omzien naar mensen binnen en buiten onze gemeente 

• Individuele hulp 

• Handje Hulp 

• Senioren Noord Oost 

• Autodienst 

• Kerstkaarten 

• Paasattenties 

• Winterkostbuffet 

• Bloemenactie 

• Creagroep 
 
 
 



Betrokkenheid bij mensen wereldwijd 

• Van Oost Naar Oost 

• ZWO 

• Ondersteuning Kerk in Actie 
(Vluchtelingen) 
Wordt op dit moment onderzocht. 
(Duurzaamheid) 
Interactief café is inmiddels weer gestopt. 
 
 
Jeugdwerk 
 
Taak  
Het jeugdwerk heeft als taak het ondersteunen van jeugd en jongeren in de zoektocht naar 
ontwikkeling in geloof. Centraal staan daarbij leren, vieren, spelen en dienen.  
 
Doelstelling 
Wij hebben als doelstelling handen en voeten te geven aan de geloofsopvoeding in de breedste 
zin van het woord. We doen dat enerzijds door het bieden van een vertrouwde omgeving waar 
jongeren vrijuit kunnen praten over wat hen beweegt en bezighoudt. Anderzijds reiken we hen de 
Bijbelse verhalen aan en maken hen bekend met de tradities van ons geloof. 
 
Samenstelling  
Het jeugdwerk bestaat uit verschillende groepen: 
- crèche 
- Kerk op Schoot  
- Kindernevendienst  
- C-you 
- Rock Solid,  
- Solid Friens,  
- Van Oost naar Oost,  
 
Daarnaast zijn er een jeugdouderling en predikant bij het jeugdwerk betrokken 
 
Werkwijze  
Elke groep draait zelfstandig, maar we zoeken verbinding door als afgevaardigden van elke groep 
drie keer per jaar bij elkaar te komen. Daar bespreken we lopende zaken en zoeken we naar 
mogelijkheden om meer verbinding te leggen tussen de groepen. 
 
Speerpunten  
Belangrijk vinden we dat we borgen wat er is en onze ogen openhouden voor nieuwe initiatieven. 
Daarbij ligt de focus vooral op verbinding leggen tussen jeugd(groepen) onderling, jeugd en 
jeugdwerkers, jeugd en oudere gemeenteleden. Ook de overgang van de ene naar de andere 
groep is iets om over na te denken. Zo is er al jaarlijks de overstapdienst voor kinderen die van de 
kindernevendienst naar Rock Solid gaan. Een dergelijke overstap, op welke manier dan ook, zou 
ook mooi kunnen zijn voor kinderen die van Kos naar de KND gaan. Dat kan belangrijk zijn voor de 
kinderen, maar zeker ook voor hun ouders, die, zo merken wij, vaak niet zo vertrouwd zijn met de 
‘reguliere’ kerkdiensten. 
 
Activiteiten  
Elke groep heeft eigen activiteiten, maar we zoeken naar activiteiten die voor alle groepen leuk zijn 

en daardoor een groepsoverstijgende functie kunnen hebben. Daar wordt nog over nagedacht, 

maar dit jaar wordt er een kerstviering voor alle jeugdigen van geest georganiseerd met als thema 

(s)Amen. Om de jongeren van Rock Solid en Solid Friends een eigen plek in de gemeente te 

geven, worden er aan aantal keer per jaar gespreksdiensten gehouden. Daarnaast willen we met 

de uitwerking van het plan (s)Amen graag activiteiten ontwikkelen die de verbinding tussen de 

kinderen/jongeren en de gemeente versterken.  



Pastoraat 
 
Taak  
De taakgroep pastoraat heeft als taak vorm en inhoud te geven aan het omzien naar elkaar in de 
wijkgemeente. 
 
Doelstelling 
We hebben als doel het pastorale werk zo te organiseren dat er wordt omgezien naar elkaar, zowel 
binnen als buiten de grenzen van onze wijkgemeente. 
We hebben als doel gesprekken over geloofs- en zingevingsvragen door middel van verschillende 
activiteiten te bevorderen. 
We hebben als doel een  geloofsgemeenschap te zijn, waarin men elkaar kent en waarin mensen 
ervaren dat zij gekend zijn en erkend worden als leden van deze gemeente. 
 
Samenstelling  
Onze wijkgemeente is verdeeld in 10 secties. Aan deze secties is één van de predikanten 
gekoppeld. Er zijn in onze gemeente 5 pastorale ouderlingen. Zij hebben ieder 2 secties. In elke 
sectie helpen bezoekmedewerkers met de uitvoering van de activiteiten. Predikant, ouderling en 
bezoekmedewerkers vormen samen het sectieteam. De sectie teams vergaderen 3 keer per jaar. 
Er is ook altijd een diaken aanwezig bij de vergadering van het sectieteam. 
 
Werkwijze 

  Individueel pastoraat 
Deze vorm van pastoraat richt zich op mensen persoonlijk. Hierbij gaat het om contacten waar 
mensen zich in vertrouwen kunnen uitspreken. Het gaat om ontmoeting en de ervaring dat zij 
persoonlijk gekend worden. De ontmoeting kan plaats vinden in het geplande pastorale 
bezoekwerk, tijdens ‘toevallige’ ontmoetingen en tijdens speciale situaties. Dit kan 
crisispastoraat zijn (bijv. na ingrijpende levenservaringen) gevolgd door voortgaand pastoraat. 
Een belangrijk onderdeel van individueel pastoraat is de kennismaking met nieuw-ingekomenen 
en de ontmoeting rondom de viering van jubilea. 

 Groepspastoraat 
In het groepspastoraat gaat men er vanuit dat een mens pas mens wordt in relatie tot de 
anderen, in gemeenschap. Het vindt plaats in vaak kleine groepen waarin men zich gedragen en 
met elkaar verbonden weet. In dit pastoraat wordt tegemoet gekomen aan de menselijke 
behoefte om gekend en gezien te worden – noden en verlangens, maar ook gaven en 
mogelijkheden. In groepen kan men vragen en ervaringen met elkaar delen, elkaar helpen en 
bijstaan. 
In onze gemeente willen we werken aan de volgende vormen van groepspastoraat: 
- gespreksgroepen met leeftijdgenoten (ouderen, jongeren) 
- pastoraat gericht op gemeenteleden die zich nu niet laten zien (verwachtingen, behoeften) 
- rondom geloofsopvoeding 
- deelkringen rondom de persoonlijke geloofsbeleving. 
- met elkaar eten 

Ouderen bezoekwerk.  
 
Activiteiten  

1. Huiskamergesprekken.  
2. Het winter- en zomer buffet  
3. Avonden voor nieuw ingekomenen  
4. Groepen “ OntmoEten”  
5. Woensdagochtend – inloop in de Ontmoeting 
6. Ochtendgespreksgroepen in de Ontmoeting, Talma Borgh en Het Kristal. 

 
 
 
 
 



 
speerpunten voor de komende jaren 
In de komende jaren willen we: 

     “Eenzaamheid” centraal stellen in het pastoraat. We doen dit onder andere door hierover in 
gesprek te gaan op het pastoraal beraad van 22 mei 2018. Ook zal “eenzaamheid” het onderwerp 
zijn van de avond voor ouderlingen en bezoekmedewerkers in november 2018. Ten slotte zullen 
ook de huiskamer gesprekken in de winter van 2019 dit onderwerp dragen. 

      Meer energie geven aan het werven van bezoekmedewerkers. 
      De “ontmoEten” groepen meer onder de aandacht brengen en eventueel uitbreiden. 
      Mogelijkheden zoeken om in de Ontmoeting meer vormen van onderling pastoraat te realiseren. 
 

 

‘De kerkrentmeester als wachter over de goederen in de breedste zin van het woord’ 

Taak 

De kerkrentmeesters beheren de financiën (van niet-diaconale aard) en gebouwen van de 
gemeente en zorgen ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn. 

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de volgende taken: 

• De financiële administratie. De kerkrentmeesters willen zich verzekeren van een 
verantwoord operationeel (korte termijn) en strategisch (lange termijn) financieel beleid, 
door de Kerkenraad tijdig te adviseren inzake de financiële spanwijdte op de korte en lange 
termijn. De kerkrentmeesters hanteren daarbij zo mogelijk een solide boekhoudkundige 
benadering. De kerkrentmeesters zetten zich sterk in voor geldwerving en bewaken de 
uitgaven kritisch 

• Geldwerving, o.m. Kerkbalans, subsidies, collecterooster en overige inkomstenbronnen 

• Gebouwen, kerkgebouw, Ontmoeting en pastorie, beheer, verhuur, onderhoud, etc. 

• Orgel, onderhoud 

• Veiligheid voor gebouwen, gebruiksvergunning, etc. 

• Verzekeringsportefeuille 

• Personeel, functioneringsgesprekken, salariëring, pensioenen, verzekeringen, ARBO-zorg, 
BHV, etc. 

• Vrijwilligers, vergoedingen, verzekeringen, etc. 

• Ledenadministratie en registers, doopboeken, belijdenisboeken, trouwboeken 

• Archieven. 

In het kader van punt a is het belangrijk dat de kerkrentmeesters jaarlijks een concept-begroting 
opstellen en deze ter vaststelling aan de Kerkenraad voorleggen. 

Doelstelling 

De doelstelling van de kerkrentmeesters is ervoor te zorgen dat het werk aan Gods koninkrijk kan 
doorgaan, vandaag en morgen en alle jaren, die nog komen. 

Samenstelling en werkwijze 

De taakgroep kerkrentmeesters bestaat momenteel uit tien leden. Een ouderling-kerkrentmeester 
is zowel lid van de kerkenraad als van de taakgroep kerkrentmeesters. Een kerkrentmeester is 
alleen lid van de taakgroep kerkrentmeesters. 



 
Alle taken en werkzaamheden zijn over de kerkrentmeesters verdeeld. De hoofdtaken zijn: 

➔ Beheer gebouwen 
➔ Administratie wijkkas 
➔ Bank- en kasbeheer 
➔ Ledenadministratie 
➔ Actie Kerkbalans 
➔ Penningmeesterschap 
➔ Secretariaat 
➔ Voorzitterschap. 

Met uitzondering van de zomerperiode wordt er in principe maandelijks vergaderd. 

 

Speerpunten 

Financieel in balans 
Verharding/aankleding buitenterrein 
Kosteneffectief beheer van de gebouwen en voorzieningen 

      Bewaken personele inzet. 
 
 
 

Taakgroep eredienst  
 
Taak: 
De mensen van de  taakgroep eredienst houden zich bezig met zaken die betrekking hebben op 
het vieren van de eredienst in onze gemeente. 
 
Doelstelling: 
We willen zorg dragen voor en borgen wat goed gaat. We doen dit vanuit een kritische houding, 
om te zien waar verandering en vernieuwing noodzakelijk is. Dit proces zetten we in gang en 
vragen daar waar nodig hulp om dit te realiseren. 
 
Samenstelling: 
De taakgroep bestaat uit één van de predikanten, een organist, twee leden van de kerkenraad en 
enkele gemeenteleden. De groep is op dit moment te klein. We zijn op zoek naar meer mensen. 
 
Werkwijze: 
We komen 3 keer per jaar bij elkaar. (In geval van speciale activiteiten vaker) Een van de leden 
van de taakgroep maakt de agenda voor de bijeenkomsten, het verslag wordt bij toerbeurt 
gemaakt. 
Verschillende groepen in de gemeente staan in nauwe  samenwerking met de taakgroep eredienst, 
een van de kerkenraadsleden in deze taakgroep onderhoudt het contact met hen. Deze groepen 
zijn: commissie van ontvangst, lectoren, liturgische bloemschikken, kunst in de kerk en het groepje 
wat de gedachtenis tafels verzorgt. 
 
Speerpunten: 
In 2019 zetten we stappen om variatie in muziek aan te brengen in de diensten. 
We zijn er alert op dat de verschillende generaties tot hun recht komen in de eredienst. 
 
Activiteiten: 
- reflectie op de vieringen 

      - planning jaarroosters. (met name koren in de dienst, bijzondere diensten) 
 
 

 

 



 


