
Aan de leden van de Protestantse Centrumgemeente Grote Kerk en aan ieder die 
zich in het centrum van deze stad wil laten inspireren door het geloof, 
 
Welkom! 

Voor u ligt de gemeentegids van de gemeente rond de Grote Kerk voor het jaar 
2014-2015. Deze gemeentegids informeert u over alle activiteiten waardoor we 
met elkaar bouwen aan een inspirerende gemeente. Wij willen een gemeente zijn 
rondom het woord van God. We zoeken naar geloof en onderlinge bemoediging 
door vieringen op zondag, door activiteiten voor onze kinderen en jongeren, door 
gesprekskringen voor allerlei doelgroepen, door sociale gebeurtenissen en door 
tal van andere activiteiten. Het werk van de diaconie, van het pastoraat, van het 
jeugdwerk: het is bedoeld om het geloof te versterken en naar buiten toe de 
christelijke boodschap van geloof, hoop en liefde uit te dragen. 
 
De belangrijkste vraag voor de komende jaren is hoe wij als wijkgemeente rond 
de Grote Kerk vitaal kunnen blijven. Hoe houden we voldoende mensen 
betrokken bij de gemeente en hoe kunnen we financieel het hoofd boven water 
houden? Wij zullen ons moeten bezinnen op de vraag of we dat als zelfstandige 
wijkgemeente kunnen of dat we samenwerking moeten zoeken met andere 
wijkgemeenten.  
 
We wensen elkaar een mooi en gezegend jaar toe. Nadrukkelijk nodigen we een 
ieder uit om mee te doen en mee te denken. 
 
In onze huidige samenleving gaan de dingen snel. Dat geldt ook voor onze 
wijkgemeente. Sommige activiteiten zullen misschien toch anders gaan dan nu 
aangekondigd, andere activiteiten staan nog niet in deze gids, maar zullen toch 
plaatsvinden. Het meest recente nieuws vindt u altijd op de website van de kerk, 
www.grotekerkapeldoorn.nl 
 
Weet u welkom bij onze gemeente en bij alles wat we doen! 
 
Joke van Saane, voorzitter 
 
De Grote Kerk Apeldoorn 

Grote Kerk, Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn 
Website: www.grotekerkapeldoorn.nl 
Gebouw Irene, Koninginnelaan 3-5, 7315 BJ Apeldoorn 
Koster: Teun van Twist, tel. 5217430, b.g.g. 06-52140779 
e-mail: kosterteun@hotmail.com   
Voor informatie over huur/verhuur van gebouw 'Irene', maar ook van de Grote 
Kerk, kunt u contact opnemen met de koster.                    
 
Predikant  

Ds. Bert (G.J.) Schüssler, Koningin Hortenselaan 2, 7314 AK Apeldoorn 
tel. 3016880, e-mail: predikant@grotekerkapeldoorn.nl 
 
Pastoraal Werker 

Gonny van der Horst-Torn, Meerberg 23, 6718 DC Ede, tel. 0318-843444 
e-mail: gvdhorst-torn@planet.nl 
 

Organist  

Wout van Andel, Marterhoeve 60, 3831 TB Leusden, tel. 033-4942874 
e-mail: wout.vanandel@tiscali.nl  
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Scriba  

Petra Adriaansen-Soeting, Stargardlaan 18, 7315 GS Apeldoorn, tel. 5762540  
e-mail: scriba.grotekerk@upcmail.nl 

 
Vieringen 

Elke zondagmorgen om 10.00 uur met aansluitend koffiedrinken. 
 
De zondagse viering 
Onze vieringen staan in het hart van de protestantse traditie. Het zijn vieringen 
met een mooie liturgie en met een gedegen uitleg van het woord. We laten ons 
leiden door het verhaal van toen en we vertalen het naar onze tijd. Soms 
bijbelkritisch, altijd respectvol. We zingen uit het ‘Liedboek - zingen en bidden in 
huis en kerk’. Tijdens de vieringen bespeelt Wout van Andel het prachtige Bätz 
Witte orgel.  
 
Ontmoetingsvieringen 
Op iedere 2e zondag van de maand worden er ontmoetingsdiensten gehouden. 
Vieringen met een eigentijds karakter die als bruisend worden ervaren, zodat zij 
meer aantrekkingskracht krijgen, vooral voor gezinnen met jonge kinderen. Met 
een ontmoetingsband, het orgel en een zanggroep wordt een mix van muziek 
gebracht uit de Evangelische Liedbundel en het Liedboek, maar ook uit andere 
liedbundels. Met een korte, ook voor jongeren begrijpelijke boodschap wordt 
geprobeerd het evangelie te brengen. Al met al zoeken we naar de mogelijkheden 
om mensen ‘opgewekt’ naar huis te laten gaan. Dat bij dit alles de ontmoeting 
met anderen centraal staat mag duidelijk zijn. Ontmoeting met bekenden uit de 
eigen kring, maar juist ook hernieuwde begroetingen en ontmoeting met nieuwe 
mensen. 
 
Cantatevieringen 
Zeven keer per jaar is er op zondag een Cantatedienst (aanvang 19.15 uur, 
september–november en januari–april). Deze vieringen staan in de traditie van 
Bach. De cantates worden verzorgd door het Gelders Bach Collegium en door een 
wisselende groep van professionele musici, o.l.v. dirigent Wolfgang Lange.  
 
Vieringen in de stille week 
In de stille week (week voor Pasen) worden er vespers georganiseerd. Deze korte 
vieringen hebben het karakter van een avondwake. Verschillende koren werken 
hieraan mee. Op witte donderdag en op stille zaterdag is de viering langer en 
wordt het avondmaal gevierd. 
 
Doop en avondmaal 
Een aantal keren per jaar is er gelegenheid uw kind te laten dopen. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de predikant. 
We vieren meerdere keren per jaar avondmaal. De data vindt u in de 
jaarkalender (2014) en op het preekrooster op de website. 
 
Stiltecentrum/Wilhelminakapel 
Iedere zondag is het stiltecentrum voor en na de kerkdienst toegankelijk. Ook 
tijdens open dagen van de kerk kan vrijelijk in en uit worden gelopen. 
In het hart van de ruimte staat het oude, originele doopvont van de Grote Kerk 
opgesteld. Een kaarsentafel draagt de lichtjes die aangestoken kunnen worden 
om te gedenken. Op de tafel ligt een boek om woorden in te schrijven en staat 
een Paaskaars, Licht van den beginne, Licht van leven.  
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Onder de Toren 

Deze noemer geven we mee aan ons omvangrijke programma van activiteiten.  
Er is ruimte voor muziek onder de toren, leren onder de toren en kunst onder de 
toren. Verder is er in de gemeente veel aandacht voor het jeugdwerk. 
 
Muziek onder de toren 

Aan de gemeente zijn drie koren verbonden. Er is tevens een kerstmusicalkoor.  
U bent van harte welkom om mee te zingen. Het Grote Kerk Koor en het 
Projectkoor zingen meerstemmig. Er is geen stemtest maar er wordt wel 
koorervaring gevraagd en het vermogen om eigen partijen in te studeren.  
 
Speciaal voor de ontmoetingsdiensten is er ‘de ontmoetingsband’.  
 
Het Grote Kerk Koor 
Gemengd koor met ongeveer 100 leden. Heeft als doelstelling ondersteuning van 
de gemeentezang in kerkdiensten. Dirigent: Johan Bredewout. 
Repetitie: iedere woensdagavond van 19.45-21.45 uur in gebouw Irene. 
Contactpersoon: Henriëtte van Twist-Euser, tel. 5211639 
e-mail: htwisteus@hotmail.com 
 
Projectkoor 
Met het projectkoor zingen we in tal van vieringen. Jaarlijks oefenen we voor een 
Lessons and Carolsviering op de vierde adventzondag. Ook werken we mee aan 
verschillende vespers in de Stille Week. Eén keer per maand oefenen we liederen 
uit het nieuwe liedboek met de gemeente. Het projectkoor is een enthousiast en 
betrokken gemengd koor. We zingen drie of vierstemmig. Koorervaring is 
wenselijk, maar niet noodzakelijk. Het is mogelijk om per project te kiezen om 
mee te doen. Zin om mee te zingen? Kom dan eens een keertje langs op 
donderdagavond, van 19.30 tot 21.00 uur, in gebouw Irene. 
Dirigent en contactpersoon: Helga van Cooten, tel. 5214913  
e-mail: helgavancooten@gmail.com 
 
Kinderkoor EigenWijs 
Informatie hierover onder het kopje Jeugdwerk. 
 
Kerstmusicalkoor 
Dit koor is voor iedereen. Een kans om met z’n allen bij te dragen aan het feest 
van de kerstmusical. Oefenen van oktober tot half december op de 
woensdagavond van 19.00 – 19.30 uur.  
Dirigent en contactpersoon: Helga van Cooten (contactgegevens zie projectkoor) 
   
Ontmoetingsband 
Deze band speelt tijdens de ontmoetingsdiensten en bestaat uit verschillende 
muzikanten. Zo zijn er drum, piano en verschillende blaas- en snaar 
instrumenten. Deze band bestaat uit gemeenteleden van verschillende 
leeftijdscategorieën. Er is altijd ruimte, vooral voor jongeren, om mee te 
musiceren of zingen! Je bent van harte welkom.  
Contactpersoon: Astrid van den Bos, tel. 5226687  
e-mail: awvandenbos@xs4all.nl 
 
Leren onder de toren 

Er zijn in onze gemeente een aantal leerhuizen. Voor de leerhuizen geldt dat we 
graag werken met vaste groepen, u geeft zich op voor de gehele cyclus. 
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Vragenvuur – een gesprekskring  
Vragenvuur bestaat uit een groep trouwe deelnemers die graag met elkaar praten 
over wat het geloof voor hen betekent. Ieder jaar zijn er nieuwe mensen die zich 
aansluiten en zij zijn van harte welkom. Vorig jaar lazen wij het boek 'Wat doe ik 
hier in Godsnaam' Van Carel ter Linden. Op de eerste avond van dit jaar kiezen 
we een nieuw boek. Verder lezen we op de eerste avond psalm 145 (Eeuw na 
eeuw zal ik u zingen dat Gij de Barmhartige bent - bewerking Oosterhuis). Leest 
u de tekst thuis ter voorbereiding in een versie of bewerking van uw keuze 
(bijbel, liedboek, dichterlijke bewerking, etc.). Van uiteenlopende kanten wordt 
de tekst benaderd en alle meningen tellen. 
Data: 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december,  20 januari,  
17 februari, 17 maart, 14 april 
Tijdstip: 20.00 uur 
Leiding: ds. Bert Schüssler & Joost Vos 
Plaats: sept.-dec. grote consistorie, jan.-april kleine zaal van gebouw Irene 

 
Wat staat er – een leerkring over een bijbelboek    Exegese 

De Bijbel is een bibliotheek, gevuld met uiteenlopende genres geloofsliteratuur. 
Er zijn brieven, gedichten, kronieken, verhalen, verslagen. Er zit een gedachte  
achter de opbouw en de behandelde thema’s. Ieder boek wil iets zeggen. En 
allemaal gaat het over God en de mens, de mens en zijn God, en over mensen 
onderling. Wat staat er en waarom staat het er zoals het er staat? En waarom in 
een bepaalde volgorde? De bijbelboekschrijvers getuigen menigmaal van een 
ongekend literaire vaardigheid. Het staat er niet zomaar. Deze kring is er een 
voor liefhebbers: diep in de tekst duiken, nauwkeurig lezen en vragen stellen aan 
de schrijver: waarom schreef u zoals u schreef? Wat wilt u dat ik ervan leer?  
Aanvang: voorjaar 2015, data volgen 
Tijdstip: 10.30-12.00 uur 
Leiding: ds. Bert Schüssler 
Plaats: kleine zaal van gebouw Irene 
 
Vrouwengroep 30-45 jaar 
In het seizoen 2013-2014 is een start gemaakt met een groep voor vrouwen in 
de leeftijd van ongeveer 30 tot 45 jaar. Vanaf september 2014 gaat deze groep 
verder met verschillende activiteiten. We zullen sociale activiteiten organiseren 
zodat we elkaar kunnen ontmoeten, we zullen gespreksavonden gaan houden 
rond de bijbel of een thema, we zullen met elkaar dilemma’s bespreken over 
gelovig zijn in deze samenleving en we zullen elkaar verrijken en bemoedigen. 
Iedereen die in deze doelgroep past is van harte welkom! De verschillende 
activiteiten zullen steeds via de website en de kerkbrief aangekondigd worden. 
Contactpersoon: Marchien Giaccotto, tel. 06-47570200 
e-mail: mgiaccotto@hotmail.com 
 
Literatuurgespreksgroep 
De ‘literatuurgespreksgroep’ komt eens in de ± 6 weken bij elkaar, steeds bij één 
van de deelnemers thuis. 'Heeft het goede nieuws van gisteren vandaag nog iets 
te zeggen?’ In Doorns evangelie onder redactie van Alida Groeneveld, Stephan de 
Jong en René van de Rijst staat het evangelie van Marcus centraal. Moderne 
theologen schrijven over het oudste evangelie. De eerste bijeenkomst in het 
nieuwe seizoen is dinsdag 9 september om 14.00 uur bij Hetty Buitenhuis, 
Hogeweg 7. De volgende bijeenkomst wordt per keer gepland. Nieuwe 
deelnemers zijn van harte welkom! 
Contactpers.: Marianne Visch, tel. 5762672, e-mail: marianne@debruin-visch.nl 
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Kunst onder de toren 

In de kerk en in gebouw Irene zoeken we zo mogelijk de verbinding van geloof en 
kunst. We merken dat het kijken naar kunst gesprekken uitlokken. Er hangen 
wisselende tentoonstellingen vaak van kunstenaars uit Apeldoorn. Een nieuwe 
tentoonstelling wordt geopend, zo mogelijk, in aanwezigheid van de 
kunstenaar(s). 
De data en informatie zijn te vinden in de jaarkalender en op de website. 
 
Jeugdwerk 

Oppas 
Iedere zondagmorgen wordt tijdens de viering op de allerkleinsten (0-4 jaar) 
gepast door een volwassene samen met een tiener. Van harte welkom! 
 

KinderWoordDienst/Schateiland 
Iedere zondag is er voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar een eigen viering. 
Tijdens de kerkdienst gaan ze naar hun eigen ruimte om te luisteren naar een 
bijbelverhaal, te praten, te bidden, te knutselen of een spel te doen. Tijdens de 
collecte komen ze weer terug in de kerk om samen de dienst af te sluiten. 
 
Schateiland 
Kinderkerkviering - 4e zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli en 
augustus). Eenmaal per maand is er een speciale kinderkerkviering. Deze 
vieringen worden Schateiland genoemd. Tijdens de Schateiland vieringen kunnen 
de kinderen voorafgaand aan de viering in gebouw Irene (achter de Grote Kerk) 
worden gebracht. Om 09.45 is de inloop, waarna we 10.00 uur beginnen. Elke 
viering heeft zijn eigen thema naar aanleiding van een bijbelverhaal. Op 
verschillende wijzen wordt hier aandacht aan besteed, met een uitleg en 
verwerking. Er zijn vaste liederen zoals het welkomstlied, lied bij het aansteken 
van de kaars en een zegelied. Ook is er altijd een collecte voor een goed doel. 
Aan het eind drinken we nog wat met de kinderen waarna ze opgehaald kunnen 
worden door de ouders. 
De data voor de volgende Schateiland vieringen van 2014 zijn: 
28 september, thema: 'Je bent welkom' 
26 oktober, thema: 'Op zoek' 
23 november, thema: 'Opstaan' 
28 december, thema: 'Op reis'  
En.... op 25 januari 2015 komt Henkie samen met Matthijs Vlaardingenbroek bij 
ons op visite! 
Alle kinderen van 4-12 jaar zijn van harte welkom! 
 
Het jeugdwerk wordt ondersteund door JOKER en de leiding van de 
KinderWoordienst en Schateiland kan daar terecht voor bijscholing en advies. 
 
Kinderkoor EigenWijs 
EigenWijs is een enthousiast kinderkoor voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
We zingen vijf keer per jaar tijdens de vieringen, onder andere in doopvieringen. 
Tijdens de repetities oefenen we hiervoor, maar we zingen ook allerlei andere 
kinderliedjes! Er zitten zowel jongens als meisjes op het koor. 
We oefenen elke woensdagavond, met uitzondering van de schoolvakanties, van 
19.00 tot 19.30 uur, in gebouw Irene. Lijkt het je leuk? Kom gewoon een keertje 
meezingen! Dirigent en contactpersoon: Helga van Cooten, tel. 5214913  
e-mail: helgavancooten@gmail.com 
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Jeugdwerk 12+ 
De Grote Kerk wil een plaats zijn waar jongeren zich gewaardeerd en thuis 
voelen. Daarom worden er verschillende activiteiten aangeboden voor en door de 
jeugd. Ben jij 12 jaar of ouder? Dan ben je welkom bij de volgende activiteiten! 
 LEF (Leren En Feesten)-Diensten 
Ook dit jaar worden er weer twee LEF-diensten per maand georganiseerd. We 
beginnen samen met de gemeente in de kerk en gaan daarna naar onze eigen 
12+ viering. Tijdens deze vieringen bespreken we een thema of een bepaalde 
bijbeltekst. Je mag jezelf zijn en je eigen mening geven. Ook praten we over 
onderwerpen die de jeugd bezig houdt en actueel zijn.  
De eerste LEF is op 21 september. Welkom! 
  
Church Chillers: 2 groepen! 
Al een aantal seizoenen hebben we maandelijks twee zaterdagavonden 
georganiseerd, waarop we elkaar ontmoeten. Gezelligheid, bijpraten, een serieus 
gesprek, een spel, een film en nog meer. Inmiddels zijn er twee Church Chillers 
groepen, namelijk: 
- groep I: jongeren van groep 8 basisschool tot en met klas 2 middelbare school; 
- groep II: jongeren vanaf klas 3 van de middelbare school. 
De avonden van groep I beginnen om 19.30 uur en eindigen om ongeveer 21.30 
uur. De avonden voor groep II beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 
22.00/22.15 uur. Op de kalender is aangegeven wanneer welke groep bij elkaar 
komt. Zet alle data in je agenda! 
Er is ook een aantal activiteiten waar beide groepen welkom zijn, zoals schaatsen, 
Sirkelslag, EO-jongerendag, barbecue en het zeilweekend. Heb je zelf een leuk 
idee? Geef het aan ons door, dan kijken we of we het samen kunnen organiseren. 
Contactpersonen: Church Chillers I: Arjanne en Maurice, tel. 06-40782094 
e-mail: 94churchchillers1@gmail.com  
Church Chillers II: Jeroen en Miranda, tel. 06-41780279  
(what’s app 06-39012269), e-mail: jeugdwerkgrotekerk@gmail.com 
 
Of spreek gewoon één van ons aan als je ons ziet! 
Groet, Jeroen, Arjanne, Maurice en Miranda 
 

Bijzondere gelegenheden 

Doop  
Indien u een doop overweegt kunt u contact opnemen met de wijkpredikant. De 
doopviering wordt voorbereid in een gesprek, waarbij mogelijk meerdere 
doopouders aanwezig zijn. In dit gesprek komt aan de orde de betekenis van de 
doop, de achtergronden ervan en het feest van de doopzondag. Een geboorte 
kaartje wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Belijdenis 
Door de eeuwen heen trekken mensen door geloofsland, staan ouders bij een 
doopvont. In geloof laten zij dopen, vertrouwen wat hen lief is toe aan God. Er 
kan een moment zijn dat het kind van toen, nu zelf zegt: ik geloof. In dat spoor 
verder. Dit geeft de mogelijkheid voor een gesprek over het belijden van je 
geloof. Belangstelling? Neem contact op met de wijkpredikant. 
 
Huwelijk 
Trouwen is een feest en een huwelijk kan ingezegend worden in de kerk. De 
eerste stap hiertoe is het contact maken met de wijkpredikant om te overleggen 
of hij in de gelegenheid is de dienst te leiden. Vervolgens neemt u contact op met  
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het Kerkelijk Bureau, Hofveld 52, tel. 3557678. Dit heeft te maken met gebruik 
van de kerk en diverse andere praktische zaken. 
 
Overlijden 
In het geval van het overlijden van een gemeentelid vragen we u contact op te 
nemen met Wil Vermeulen, tel. 06-18885160. 

 
Verdere activiteiten 

Eetproject 
Eens per maand, de zomermaanden uitgezonderd, is er gelegenheid voor 
alleengaanden om samen na de ochtendviering koffie te drinken en daarna de 
maaltijd te gebruiken. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van €5,=. 
Contactpersoon: Elly Soer, tel. 5211330, e-mail: a.soer2@chello.nl 
Op zondag 18 januari is de maaltijd te bezoeken door heel de gemeente en wordt 
georganiseerd door de commissie ‘Grote Kerk werkt voor Mukinge’. Informatie en 
opgave formulieren hiervoor volgen. 
Op eerste Paasdag is er ’s morgens om 8.45 uur, voorafgaande aan de viering, de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het Paasontbijt in gebouw Irene. 
 
Gemeenteavond met Kees Posthumus 
De gehele wijkgemeente wordt uitgenodigd voor een belangwekkende 
gemeenteavond op maandagavond 6 oktober. De kerkenraad wil samen met de 
gemeenteleden discussiëren over het onderwerp: “Is de Grote Kerk nog wel onze 
kerk in 2020?” Het wordt een bijzondere avond waarin we samen nadenken over 
de toekomst van ons kerkgebouw. Allen van harte uitgenodigd! 
Daarnaast is er een optreden van Kees Posthumus met zijn voorstelling:  
‘PAULUS, in het oog van de storm’. 

In de muzikale theatervoorstelling ‘Paulus, in het oog van de storm’ presenteren 
Kees Posthumus en Juul Beerda, Paulus als de apostel van de vrijheid. Vanaf het 
moment dat hij het licht heeft gezien en een stem heeft gehoord, verkondigt 
Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar de vrijheid voor ieder mens. In een 
decor van fok- en grootzeilen onderzoekt hij de mogelijkheden en grenzen van 
deze grootse vrijheid. Hij reist. Hij schrijft. Hij preekt. Hij is de grootste reiziger 
uit zijn tijd. Hij schrijft brieven die wereldberoemd zouden worden. Hij preekt 
voor Joden en heidenen, met wisselend succes, zijn boodschap van bevrijding. 
Paulus is in de christelijke traditie een veelbesproken, zelfs omstreden figuur. Hij 
roept sterke gevoelens op. Je loopt met hem weg of je schrijft hem af. Geliefd, 
om zijn prachtige woorden over de liefde. Gehaat, om zijn ongemakkelijke 
woorden over de rol van vrouwen in de gemeente. Feit is dat Paulus, met gevaar 
voor eigen leven, de beweging rond de Joodse Jezus van Nazareth opende voor 
de hem bekende wereld. Hij keek ver over de grenzen van zijn eigen traditie 
heen, zonder die traditie overboord te gooien. 
‘Paulus, in het oog van de storm’ wordt gespeeld door Kees Posthumus (tekst, 
zang en spel) en Juul Beerda (techniek, muziek en spel). Regisseur is Heleen 
Hennink. 
De avond begint om 19.30 uur en wordt om 22.00 uur afgesloten met een 
drankje. 
 
Kerstmusical 2014 
Het is een traditie. Ook dit jaar weer een Kerstmusical. De musical is opnieuw 
100% een eigen productie met eigen script, regie, koor en spelers! 14 december 
om 16.00 uur in de Grote Kerk. Wees welkom en zegt het voort! 
Contactpersoon: Maria Schutte, tel. 5221173, e-mail: mariaschutte@tiscali.nl 
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Telavond kerkbalans 
Actie kerkbalans is de jaarlijkse actie waarmee leden van de gemeente hun 
jaarlijkse bijdrage aan het kerkelijk werk storten. Deze actie is van levensbelang 
voor de gemeente. De kosten van de kerk worden door u gedragen! Op deze 
feestelijke avond verschijnen de uitslagen per wijk op het grote scherm. Laten we 
hopen dat we groeiende cijfers te zien krijgen. U bent allen van harte uitgenodigd 
voor de feestelijke telavond op vrijdag 23 januari. 
 
‘Een dijk van een wijk’ 
Al voor het derde jaar op rij een gezellige gemeenteactiviteit. Wat het gaat 
worden, dat maken we later bekend. Maar de datum kan al in de agenda worden 
genoteerd: zaterdag 18 april. 
Contactpersoon: Petra Adriaansen, tel. 5762540, e-mail: h.adriaansen@hccnet.nl 
 
Open kerk 
In de zomermaanden juli en augustus is de Grote Kerk elke zaterdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur open voor belangstellenden. Ook de Wilhelminakapel 
(stilteruimte) is geopend voor een moment van bezinning en het branden van een 
kaarsje. Tijdens de openingsuren wordt het orgel bespeeld en zijn er mensen 
aanwezig om informatie over het kerkgebouw te verstrekken aan de bezoekers. 
De toegang is gratis. 
Contactpersoon: Wil Looye, tel. 3554339, e-mail: rilooy@hetnet.nl 
 
Orgelconcerten 
Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) organiseert de Stichting ‘Vrienden 
van de Grote Kerk’ iedere dinsdagavond om 20.00 uur een orgelconcert in de 
Grote Kerk. Met als afsluiting het Wilhelminaconcert. Aan deze orgelconcerten 
werken gerenommeerde organisten mee.  
Toegangsprijs € 7,--, kinderen tot 16 jaar gratis. 
 
Bezinning in Apeldoorn 
ABRI en Vonc organiseren in 2015 twee avonden rondom Eckhart Tolle: 
- 11 februari geeft Evert van de Ven een lezing over Eckhart Tolle 
- 11 maart wordt de DVD met een voordracht van Eckhart Tolle, die vorig jaar in 
Rotterdam werd opgenomen getoond. Beide avonden worden gehouden in 
wijkcentrum ‘De Groene Hoven’ in Kerschoten, aanvang 20.00 uur. 
Eckhart Tolle is op dit moment voor veel mensen een belangrijke spirituele leider. 
Om de boodschap van Tolle voor meer mensen toegankelijk te maken, schreef 
Evert van de Ven, een ervaren Tolle-coach, ‘Een kennismaking met Eckhart Tolle’.  
In dit toegankelijk en met humor geschreven boek neemt van de Ven je mee naar 
de kern van het werk van Tolle. 
 
Op de volgende pagina’s staat de kalender voor het komende seizoen afgedrukt. 
Hierin zijn de activiteiten die nu bekend zijn afgedrukt. Er is voldoende ruimte om 
daar in de loop van het jaar nog meerdere activiteiten bij te schrijven. 
Achter de kalender een opsomming van alle taakgroepen met hun commissies en 
de samenstelling van de kerkenraad. Met daarbij de contactpersonen met 
telefoonnummers en e-mail adressen. 
Voor verdere informatie zie onze website:  
 

www.grotekerkapeldoorn.nl 
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    September 
maa 1 Vergadering KKR 

din 2  

woe 3   

don 4   

vrij 5  

zat 6 Zeilweekend 12+ 

zon 7 Viering mmv Projectkoor en EigenWijs; Zeilweekend 12+ 

maa 8  

din 9 Start literatuurgespreksgroep 

woe 10  

don 11 Verschijningsdatum GKN 

vrij 12  

zat 13 ‘Vrienden Fair’; Open Monumentendag 

zon 14 

Ontmoetingsdienst, Startzondag, met aansluitende gemeentelijke 
activiteit tot 13.30 uur; Inzamelen producten voor voedselbank; 
Open Monumentendag 

maa 15  

din 16 Vragenvuur 

woe 17  

don 18  

vrij 19  

zat 20 Church Chillers I 

zon 21 
Viering mmv Het Grote Kerk Koor; LEF-dienst; Eetproject;  
19.15 uur Cantateviering 

maa 22  

din 23 Kopijdatum GKN 

woe 24  

don 25  

vrij 26  

zat 27 Church Chillers II 

zon 28 Schateiland; Viering mmv Projectkoor 

maa 29  

din 30  
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Oktober 
woe 1  

don 2 Najaarsbustocht PTO 

vrij 3  

 zat 4 Church Chillers I; 19.30 uur Concert Urker Mannenkoor 

zon 5 LEF-dienst; Israëlzondag 

maa 6 Gemeenteavond met Kees Posthumus - ‘Paulus’ 

din 7  

woe 8  

don 9 Verschijningsdatum GKN 

vrij 10  

zat 11 Church Chillers II 

zon 12 
Ontmoetingsdienst; Inzamelen producten voor voedselbank; 
Kunst onder de toren 

maa 13 Vergadering KKR 

din 14 Vragenvuur 

woe 15  

 don  16  

vrij 17  

zat 18 Church Chillers I 

zon 19 Heilig Avondmaal; LEF-dienst ; Eetproject; 19.15 uur Cantateviering 

maa 20 Vergadering begroetingscommissie 

din 21 Kopijdatum GKN 

woe 22  

don 23  

vrij 24  

zat 25 Church Chillers II 

zon 26 Schateiland; Doopdienst, mmv Projectkoor 

maa 27  

din 28  

woe 29  

don 30  

vrij 31  
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November 
zat 1 Zintuigentocht 12+ 

zon 2 Oogstdienst mmv mannenkoor Groot Schuylenburg; LEF-dienst 

maa 3 Vergadering GKR 

din 4  

woe 5  

don 6 Verschijningsdatum GKN 

vrij 7  

zat 8 Church Chillers I 

zon 9 
Ontmoetingsdienst; Inzamelen producten voor voedselbank; 
Wijn proeven Mukinge wijnactie; theaterworkshop 14+ logeerhuis 

maa 10  

din 11 Vragenvuur 

woe   12  

don 13  

vrij 14  

zat 15 Church Chillers II 

zon 16 LEF-dienst; Eetproject 

maa 17  

din 18  

woe 29  

don   20  

vrij 21  

zat 22 Church Chillers I 

zon 23 Schateiland; Eeuwigheidszondag; 19.15 uur Cantateviering 

maa 24   

din 25 Kopijdatum GKN 

woe 26   

don 27  

vrij 28  

zat 29 Church Chillers II 

zon 30 
1e Advent, Heilig Avondmaal, mmv Projectkoor; LEF-dienst;  
Kunst onder de toren 
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December 
maa 1 Vergadering KKR 

din 2  

woe 3  

don 4  

vrij 5  

zat 6 Uitleveren wijn Mukinge wijnactie 

zon 7 2e Advent, mmv Het Grote Kerk Koor 

maa 8  

din 9 Vragenvuur 

woe 10  

don 11 Verschijningsdatum GKN 

vrij 12  

zat 13 Church Chillers I en II 

zon 14 
3e Advent; Inzamelen producten voor voedselbank; 
16.00 uur Kerstmusical 

maa 15  

din 16  

woe 17 15.30 uur Kerstmiddag PTO 

don 18  

vrij 19  

zat 20  

zon 21 4e Advent Lessons & Carols; Eetproject; Jongerenkerst 

maa 22  

din 23  

woe 24 Kerstnachtdiensten, mmv Bachkoor en Apeldoorns Symfonie Orkest 

don 25 1e Kerstdag, 9.30 inloopkoffie, allemansdienst 

vrij 26 2e Kerstdag 
zat 27  

zon 28 Schateiland 

maa 29  

din 30  

woe 31 Viering oudejaarsavond 
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Januari 
don 1  

vrij 2 Schaatsen 12+ 

zat 3  

zon 4 Eerste viering in het nieuwe jaar, 9.30 inloopkoffie 

maa 5 Vergadering KKR 

din 6 Kopijdatum GKN 

woe 7  

don 8  

vrij 9  

zat 10 Church Chillers I 

zon 11 Ontmoetingsdienst; Inzamelen producten voor voedselbank 

maa 12  

din 13  

woe 14  

don 15  

vrij 16  

zat 17 Church Chillers II 

zon 18 LEF-dienst; Mukinge maaltijd; 19.15 uur Cantateviering 

maa 19  

din 20 Vragenvuur 

woe 21  

don 22 Verschijningsdatum GKN 

vrij 23 Telavond actie Kerkbalans 

zat 24 Church Chillers I 

zon 25 Schateiland; Kunst onder de toren 

maa 26  

din 27  

woe 28  

don 29  

vrij 30  

zat 31 Church Chillers II 
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Februari 
zon 1 LEF-dienst; Mukinge sponsorloop bij de Midwintermarathon 

maa 2  

din 3 Kopijdatum GKN 

woe 4  

don 5  

vrij 6 Sirkelslag 12+ 

zat 7  

zon 8 Ontmoetingsdienst; Inzamelen producten voor voedselbank 

maa 9 Vergadering KKR 

din 10  

woe 11 Lezing over Eckhart Tolle om 20.00 uur in de Groene Hoven 

don 12  

vrij 13  

zat 14 Church Chillers I 

zon 15 LEF-dienst; Eetproject; 19.15 uur Cantateviering 

maa 16  

din 17 Vragenvuur 

woe 18  

don 19 Verschijningsdatum GKN 

vrij 20  

zat 21 Church Chillers II 

zon 22 Schateiland; Aanvang 40-dagentijd 

maa 23  

din 24  

woe 25  

don 26  

vrij 27   

zat 28 Church Chillers I 
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Maart 
zon 1 LEF-dienst 

maa 2  

din 3 Kopijdatum GKN 

woe 4  

don 5  

vrij 6  

zat 7 Church Chillers II 

zon 8 Ontmoetingsdienst; Inzamelen producten voor voedselbank 

maa 9 Vergadering GKR 

din 10  

woe 11 DVD met voordracht Eckhart Tolle om 20.00 uur in de Groene Hoven 

don 12  

vrij 13  

zat 14 Doe-Dag; Church Chillers I 

zon 15 LEF-dienst; Doe-Dag; 19.15 uur Cantateviering 

maa 16  

din 17 Vragenvuur 

woe 18  

don 19 Verschijningsdatum GKN 

vrij 20  

zat 21 Church Chillers II 

zon 22 Schateiland; Kunst onder de toren; Eetproject 

maa 23 Gemeenteavond 

din 24  

woe 25  

don 26  

vrij 27  

zat 28 Church Chillers I 

zon 29 Palmzondag; LEF-dienst 

maa 30 Start Stille Week, 19.15 uur vesper 

din 31 19.15 uur vesper 
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April 
woe 1 15.30 uur Paasmiddag PTO; 19.15 uur vesper 

don 2 Witte donderdag, 19.15 uur avondmaalsviering 

vrij 3 Goede vrijdag, 19.15 uur viering 

zat 4 Stille zaterdag/paasnacht, 22.30 uur Paaswake; Church Chillers II 

zon 5 1e Paasdag, Paasontbijt en inloopkoffie, 10.00 uur Paasviering 

maa 6 2e Paasdag 

din 7 Kopijdatum GKN 

woe 8  

don 9  

vrij 10  

zat 11 Church Chillers I 

zon 12 Ontmoetingsdienst; Inzamelen producten voor voedselbank 

maa 13 Vergadering KKR 

din 14 Vragenvuur 

woe 15  

don 16  

vrij 17  

zat 18 ‘Een dijk van een wijk’; Church Chillers II 

zon 19 Eetproject; 19.15 uur Cantateviering 

maa 20  

din 21  

woe 22  

don 23 Verschijningsdatum GKN 

vrij 24  

zat 25 Church Chillers I 

zon 26 Schateiland; LEF-dienst 

maa 27  

din 28  

woe 29  

don 30  
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Mei 
vrij 1   

zat 2  Church Chillers I en II 

zon 3  

maa 4  

din 5 Kopijdatum GKN 

woe 6  

don 7  

vrij 8  

zat 9 Church Chillers II 

zon 10 Ontmoetingsdienst; Inzamelen producten voor voedselbank 

maa 11 Vergadering KKR 

din 12  

woe 13  

don 14  

vrij 15  

zat 16 Church Chillers I 

zon 17 LEF-dienst; Kunst onder de toren 

maa 18  

din 19  

woe 20  

don 21 Verschijningsdatum GKN 

vrij 22  

zat 23 Church Chillers II 

zon 24 Schateiland; 1e Pinksterdag, om 9.30 uur inloopkoffie 

maa 25 2e Pinksterdag 

din 26  

woe 27  

don 28   

vrij 29  vrijwilligersavond 

zat 30  Church Chillers I 

zon 31 LEF-dienst; Eetproject 
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Juni 
maa 1  

din 2 Kopijdatum GKN 

woe 3  

don 4  

vrij 5  

zat 6 EO-jongerendag 

zon 7 LEF-dienst 

maa 8  

din 9  

woe 10  

don 11  

vrij 12  

zat 13 Afsluitende BBQ Church Chillers I en II 

zon 14 Inzamelen producten voor voedselbank 

maa 15 Vergadering GKR 

din 16  

woe 17  

don 18 Verschijningsdatum GKN 

vrij 19  

zat 20  

zon 21  

maa 22  

din 23  

woe 24  

don 25  

vrij 26  

zat 27  

zon 28 Schateiland; Eetproject 

maa 29  

din 30  
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Juli 
woe 1  

don 2  

vrij 3  

zat 4 14.00 – 16.00 uur Open Kerk 

zon 5 Kunst onder de toren 

maa 6  

din 7 20.00 uur orgelconcert St. Vrienden Grote Kerk 

woe 8  

don 9  

vrij 10  

zat 11 14.00 – 16.00 uur Open Kerk 

zon 12 Inzamelen producten voor voedselbank 

maa 13  

din 14 20.00 uur orgelconcert St. Vrienden Grote Kerk 

woe 15  

don 16  

vrij 17  

zat 18 14.00 – 16.00 uur Open Kerk 

zon 19  

maa 20  

din 21 20.00 uur orgelconcert St. Vrienden Grote Kerk 

woe 22  

don 23  

vrij 24  

zat 25 14.00 – 16.00 uur Open Kerk 

zon 26  

maa 27  

din 28 20.00 uur orgelconcert St. Vrienden Grote Kerk 

woe 29  

don 30   

vrij 31  
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Augustus 
zat 1  14.00 – 16.00 uur Open Kerk 

zon 2  

maa 3  

din 4 20.00 uur orgelconcert St. Vrienden Grote Kerk 

woe 5  

don 6  

vrij 7  

zat 8 14.00 – 16.00 uur Open Kerk 

zon 9 Inzamelen producten voor voedselbank 

maa 10  

din 11 20.00 uur orgelconcert St. Vrienden Grote Kerk 

woe 12  

don 13  

vrij 14  

zat 15 14.00 – 16.00 uur Open Kerk 

zon 16  

maa 17  

din 18 20.00 uur orgelconcert St. Vrienden Grote Kerk 

woe 19  

don 20  

vrij 21  

zat 22 14.00 – 16.00 uur Open Kerk 

zon 23  

maa 24  

din 25 20.00 uur orgelconcert St. Vrienden Grote Kerk 

woe 26  

don 27  

vrij 28  

zat 29 14.00 – 16.00 uur Open Kerk 

zon 30  

maa 31  
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De kerkenraad, taakgroepen en commissies 

 
Kerkenraad  

Eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering van alle taken van de 
gemeente is de kerkenraad. De kerkenraad heeft een structuur met taakgroepen 
die verbonden zijn aan de beleidsvelden van het kerkelijk werk. Via de 
taakgroepen is de kerkenraad verbonden met haar commissies.  
Contactgegevens van kerkenraadsleden vindt u achter in dit boekje. 
Voorzitter Kerkenraad: Joke van Saane, e-mail: joke.saane@gmail.com 
 

Taakgroep Vieringen 

Voorzitter: Margriet van der Veen, tel. 3671281 
e-mail: margrietvanderveen@live.nl 
 
Commissie Eredienst 
De Commissie Eredienst heeft als veld van aandacht de liturgie en de liturgische 
ruimte van de Grote Kerk. De Commissie Eredienst verdeelt haar aandacht als 
aangegeven en adviseert waar nodig de kerkenraad van de Grote Kerk. In de 
organisatie is de commissie ondergebracht bij de Taakgroep Vieringen. 
Samenstelling van de Commissie: Predikant, Organist, Cantrix, Scriba en twee 
gemeenteleden. Contactpersoon: Petra Adriaansen, tel. 5762540 
e-mail: scriba.grotekerk@upcmail.nl 
 
Commissie Ontmoetingsdiensten 
De commissie ontmoetingsdiensten verzorgt de ontmoetingsdiensten en leidt de 
ontmoetingsband. 
Contactpersoon: Martin v.d. Bos, tel. 5226687 
e-mail: martinvandenbos@xs4all.nl 
 

Commissie Missionair Werk 
De kerk is er niet voor zichzelf maar is gezonden in de wereld. We hebben dan 
ook de taak een uitnodigende gemeenschap te zijn met elkaar. De commissie 
missionair werk ondersteunt de kerkenraad bij het ontwikkelen van het beleid. 
Contactpersoon: Margriet van der Veen, gegevens zie voorzitter taakgroep 
 
Commissie Cantatediensten  
De commissie cantatediensten verzorgt de cantatevieringen op de zondagavond.  
Contactpersoon: Hans Hoepel, tel. 3013497, e-mail: hho@tg.nl 

 
Taakgroep Pastoraat 

Voorzitter: Thea Mous, tel. 3015536, e-mail: thea-mous@hotmail.com 
 
Het Pastoraat is het ‘hart’ van een gemeente. Binnen onze wijkgemeente 
betekent dit met name ‘omzien naar elkaar’. Wij proberen hier op eigentijdse 
wijze inhoud aan te geven. De tijd staat niet stil en de kerk is ‘in beweging’. Het 
Pastoraat in onze gemeente is in deze beweging meegegaan. Dat betekent dat wij 
enige jaren geleden de indeling in ‘wijken’ hebben losgelaten en verder zijn 
gegaan met een aantal teams. Op deze wijze kunnen wij onze gemeenteleden 
doelgerichter van dienst zijn. Alle teams werken onder verantwoordelijkheid van 
de kerkenraad en zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht. 
 
Wij werken met de volgende teams: 
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Het 75+ team                                                                                               
De naam zegt het eigenlijk al. Dit team is er speciaal voor onze oudere 
gemeenteleden. Zij worden ongeveer twee keer per jaar bezocht door een 
pastorale medewerker. Pastorale medewerkers zijn vrijwilligers die elk een aantal 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder bezoeken. Op dit moment zijn dat er 15, 
maar nieuwe enthousiaste mensen voor dit mooie werk zijn van harte welkom! 
Contactpersoon: Thea Mous, tel. 3015536, e-mail: thea-mous@hotmail.com  
 

Pastoraal Team Ouderen (PTO)                                                                          
Het PTO is een commissie onder de paraplu van het Pastoraat, met een link naar 
de Diaconie, bestaande uit drie personen die de Kerst- en Paasvieringen 
verzorgen voor alle wijkgemeenteleden van 75 jaar en ouder. Daarnaast 
verzorgen zij een voor- en najaarsbustocht. Deze bustochten zijn niet alleen voor 
de ouderen maar ook voor de overige gemeenteleden. Voor deze activiteiten 
krijgen de oudere gemeenteleden persoonlijk een schriftelijke uitnodiging. Rond 
voornoemde activiteiten wordt hier  informatie over gepubliceerd zoals in het 
GKN, op de website en de zondagse kerkbrief.  
Contactpersoon: Jannie Roggeband, tel. 5218799, e-mail jannie@roggeband.net 
 

Het Compassie Team 
Compassie staat voor meevoelen met het verdriet en lijden van een ander en is 
ingegeven door oprechte naastenliefde. 
Het team bestaat uit vrijwilligers die de tijd nemen om te luisteren naar wat u 
moeilijk vindt of wat u dwarszit. Zij trekken een tijdje met u op, daar waar u, om 
welke reden dan ook, het zicht op uw levensweg even bent kwijt geraakt. 
Daarnaast bieden zij troost en nabijheid bij verdriet en rouw. Doelgroep zijn alle 
gemeenteleden die niet vanuit het 75+ team worden bezocht.   
Contactpersoon: Thea Mous, tel. 3015536, e-mail: thea-mous@hotmail.com  
 

Nieuw ingekomenen                                                                            
Nieuw ingekomen gemeenteleden krijgen een brief met informatie over onze 
wijkgemeente met daarbij een editie van het GKN en de gemeentegids. 
 
Het Pastoraat staat open voor IEDEREEN!  
Heeft u iets te melden op pastoraal gebied, over bestaande zorg of wenst u 
bezoek, weet u van harte welkom bij dit centrale meldpunt.  
Contactpersoon: Thea Mous, tel. 3015536, e-mail: thea-mous@hotmail.com  
 
Taakgroep Beheer 

De taakgroep beheer zorgt voor het financiële reilen en zeilen van de kerk. Dit 
omvat ook alle personele aangelegenheden en het beheer van het gebouw. Ook 
de uitvoering van activiteiten van communicatie en PR vallen onder de taakgroep 
beheer. Het college van kerkrentmeesters is eindverantwoordelijk voor de 
activiteiten van de taakgroep beheer. 
Voorzitter: Arjen Sietsma, tel. 5762013, e-mail: ae.sietsma@hetnet.nl 
 

Grote Kerk Nieuws (GKN) 
Tien keer per jaar verschijnt het GKN. Dit kerkblad informeert over activiteiten in 
de Grote Kerk, wordt aan alle gemeenteleden aangeboden. Coördinatie 
verspreiding: Wil Looye, tel. 3554339, e-mail: rilooy@hetnet.nl 
Via dit e-mail adres kunt u ook de kopij inleveren. Kopijdata zie jaarkalender. 
 

Open Kerk (zomeropenstelling) 
Contactpersoon: Wil Looye, tel. 3554339, e-mail: rilooy@hetnet.nl 
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ORC 
De Onderhouds- en Restauratiecommissie draagt zorg voor het onderhoud en de 
instandhouding van het in- en exterieur van de Grote Kerk en het orgel, beide 
Rijksmonumenten, en gebouw Irene. Voor een slagvaardige werkwijze zijn in de 
ORC zowel de wijkkerkrentmeesters, het Centraal College van Kerkrentmeesters 
als de Stichting Vrienden van de Grote Kerk vertegenwoordigd en werkt de ORC 
autonoom binnen de vastgestelde budgetten.  
Voorzitter: Jacob van den Bos, tel. 06-53152217 
e-mail: jacob@vdbs-vastgoed.nl   
 

PR 
De medewerker PR en communicatie zorgt voor de communicatie van en voor de 
gemeente. Daartoe gebruikt zij ondermeer de website, digitale nieuwsbrief, 
persberichten, folders en posters.  
Contactpersoon: Ine Koridon, tel. 3601704 
e-mail: pr.grotekerkapeldoorn@gmail.com 
 
Digitale Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van de Grote Kerk wordt een aantal keren per jaar via e-mail 
verzonden aan alle gemeenteleden die kenbaar hebben gemaakt deze nieuwsbrief 
te willen ontvangen. De intentie is om de gemeente op de hoogte te houden van 
speciale vieringen, optredens of activiteiten die op het programma staan in onze 
wijkgemeente. Als u de nieuwsbrief wenst te ontvangen dient u uw e-mail adres 
door te geven aan onze PR afdeling: pr.grotekerkapeldoorn@gmail.com 
 

Kerktelefoon / Kerk on line  
Via de website van www.kerkomroep.nl of via de link 'luister mee met 
kerkomroep' op de voorpagina van www.grotekerkapeldoorn.nl zijn de 
kerkdiensten direct mee te beluisteren. Ook worden de bestanden van de laatste 
2 à 3 maanden bewaard. Zelfs voor degenen die geen computer en internet 
hebben, kan de kerkdienst via een apart kastje dat aan de telefoon wordt 
gekoppeld, worden meegeluisterd. Bovendien is voor iedereen met een tablet 
computer, mobiele telefoon van Apple of op basis van het besturingssysteem 
Android ook een zogenaamde ‘app’ beschikbaar die te downloaden is via onze 
eigen site. Kortom tal van nieuwe mogelijkheden om de kerkdienst mee te 
beleven als u niet in de kerk aanwezig kunt zijn.  
Contactpersoon: Chris Nieuwenhuize, tel: 5416145 
e-mail: c.nieuwenhuize@zonnet.nl 

 
Taakgroep Diaconaat 

Voorzitter: Rob van Egmond, tel. 5427138, e-mail: vanegmondrl@gmail.com 
 
Diaconie 
Als wijkgemeente van de Grote Kerk willen wij een diaconale gemeente zijn. Dat 
is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar èn omzien naar de 
mensen in de eigen buurt en in de wereld. Diaconaat is eigenlijk een taak van de 
gehele gemeente; de diakenen hebben een voortrekkersrol, ze geven de 
gemeente de mogelijkheden en voorbeelden om dit handen en voeten te geven, 
waarbij wordt voorkomen dat de diaconie taken van de overheid structureel 
overneemt. Het gaat vaak om hulp waar geen helper is, zowel financieel als 
sociaal ondersteunend. 
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Hulp aan de voedselbank  
Omzien naar elkaar, een opdracht voor de hele gemeente en voor de diaconie in  
het bijzonder. Elke 2e zondag van de maand zamelen wij producten in voor de  
voedselbank. De producten kunt u inleveren bij de ingangen van de kerk. 
Gemiddeld hebben we per keer zo’n 7 of 8 volle kratten. Een prachtig resultaat! 
Wij hebben bij de voedselbank geïnformeerd welke producten vooral nodig zijn: 
houdbare melk, pasta, vloeibare boter, suiker, pannenkoekmeel, bloem, beschuit, 
rijst, knäckebröd, havermout, ontbijtkoek. Uiteraard zijn andere producten ook 
welkom! Zo geven wij samen invulling aan de opdracht om te zien naar elkaar. 
Contactpersonen: Henk Daniels, tel: 5218383, e-mail: j.daniels95@upcmail.nl en 
Hans Kiel, tel: 5212862 / 0612305475, e-mail: kiel@planet.nl 
 
Doe-Dag 
Op zaterdag 14 en zondagmiddag 15 maart 2015 organiseren wij de Doe-Dag. 
Tijdens de Doe-Dag proberen wij met onze wijk iets voor een ander te betekenen. 
Als startpunt geldt: waar ben je goed in, wat vind je leuk om te doen? Het gaat 
om praktische dingen, zoals het opknappen van een tuin, een kamertje behangen 
of schilderen bij oude of fysiek beperkte mensen. Het kan ook een sociale 
activiteit zijn, zoals op stap gaan met ouderen of gehandicapten. Iedereen van 
jong tot oud kan meedoen. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een hele 
waardevolle ervaring. Als deelnemer geef je niet alleen, je ontvangt ook!  
Contactpersonen: Henk Daniels, tel: 5218383, e-mail: j.daniels95@upcmail.nl en 
Hans Kiel, tel: 5212862 / 06-12305475, e-mail: kiel@planet.nl 
 
Talentenbank / Vacaturebank 
Als gemeente kunnen wij uw gaven en talenten goed gebruiken. Maak aan de 
diaconie kenbaar waar u goed in bent. Technisch, ICT, administratief, klussen, 
begeleiding naar diverse instanties, enz. Wanneer een gemeentelid tijdelijk hulp 
kan gebruiken, kunnen wij zo de best passende persoon benaderen. U bent en 
blijft zelf degene die de taak op zich neemt of er voor bedankt. 
Contactpersoon: Henk Daniels, tel: 5218383, e-mail: j.daniels95@upcmail.nl 
  
Individuele hulp 
Voor mensen die financieel een zetje in de rug nodig hebben is er mogelijkheid 
om hen bij te staan in de vorm van bijvoorbeeld zogenaamde maatjesprojecten 
en schuldhulpmaatjes.  
Contactpersoon: Hans Kiel, tel: 5212862 / 06-12305475, e-mail: kiel@planet.nl 
Contactpersoon voor de taalmaatjes: Cock van Nimwegen, tel: 5216796 /  
06-40005441, e-mail: cornelia.2525@gmail.com 
 
Autodienst 
Contactpersoon: Cees Smith, tel: 5223717, e-mail: cees_smith@yahoo.com 
 
Eetproject 
Contactpersoon: Elly Soer, tel. 5211330, e-mail: a.soer2@chello.nl 
 

Collectanten 
Contactpersoon: Hennie van Leeuwen, tel. 5225619, e-mail: hennie.vl@tiscali.nl 
 
Formulieren 
Heeft u problemen bij het invullen van (overheids-)formulieren? De diaconie kan 
u hierbij helpen. 
Contactpers.: Rob van Egmond, tel. 5427138, e-mail: vanegmondrl@gmail.com 
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ZWO – Grote Kerk Werkt voor Mukinge 
De Grote Kerk in Apeldoorn is solidair met mensen in andere delen van de wereld 
die een gebrek hebben aan elementaire voorzieningen. De komende periode richt 
Grote Kerk Werkt zich op het werven van gelden voor de gemeenschap van 
Mukinge, een plattelands gemeenschap in Zambia. De meeste mensen wonen in 
kleine dorpjes in families van 8-12 mensen. Men houdt zich bezig met 
kleinschalige landbouw en er worden kippen, geiten en varkens gehouden. 
Mukinge heeft een grote regionale betekenis vanwege het ziekenhuis dat er is 
gevestigd. Samen met een aantal ‘local heroes’ worden ter plaatse allerlei 
projecten uitgevoerd. De doelstelling hiervan is de plaatselijke bevolking in een 
opwaartse ontwikkeling te stuwen, waarmee wordt voorkomen dat jonge, 
talentvolle en goed opgeleide mensen naar de grote steden vertrekken. In de 
afgelopen periode is door bijdrages van ‘Grote Kerk Werkt’ een kippenschuur 
gebouwd en zijn kuikens, voer en overige materialen aangeschaft. In deze 
kippenschuur worden de kuikens gemest en uit de opbrengst van de verkoop 
kunnen weer nieuwe kuikens en voer worden aangeschaft. De bedoeling is om 
hiermee uiteindelijk zoveel inkomsten te generen dat ook leghennen kunnen 
worden gekocht, die met hun eieren voor nieuwe inkomsten zorgen. 
Een tweede project dat financieel wordt ondersteund is het LITA. LITA staat voor 
‘LinkNet IT Academy’. Dit is een opleiding, waarbij studenten worden getraind in 
het gebruik van computers en computertoepassingen. Naast deze twee projecten 
hebben de inwoners van Mukinge nog meer wensen, zoals het aanleggen van een 
visvijver en het inrichten van een hal met houtbewerkingmachines voor een 
meubelmakerij. De focus ligt vooralsnog op de eerstgenoemde projecten. Er is 
voor deze initiatieven veel geld nodig en daarom worden door ‘Grote Kerk Werkt’ 
allerlei activiteiten geïnitieerd om de gemeenteleden van de Grote Kerk te 
informeren en geld in te zamelen. Bij deze activiteiten is de verbondenheid van 
de gemeenteleden met Mukinge een belangrijk uitgangspunt. Alleen samen 
kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van 
Mukinge. 
Contactpersoon: Karen Swart, tel: 06-12233977   
e-mail: secretariaatgrotekerkwerkt@gmail.com 
 
Taakgroep Jeugdwerk 

Voorzitter: Allart Bosch, tel. 5226294, e-mail: allartbosch@hotmail.com 
 
De taakgroep jeugdwerk zorgt voor de oppas, KinderWoordDienst, Schateiland en 
voor het werk voor de 12+ groep. Het werk van deze groepen is beschreven in 
het activiteitenprogramma. 
 
Oppas: Contactpersoon: Hilde Klein Kranenburg-Hogenkamp, tel. 5422909  
e-mail: hildehogenkamp@hotmail.com 

 
KinderWoordDienst: Contactpersoon: vacant  
e-mail: kinderdienstgrotekerk@gmail.com 
 
12+: Contactpersoon: Miranda Janse, tel. 06-41780279  
e-mail: graafjanse@planet.nl 
 
Taakgroep Facilitair 

Voorzitter: Tine Verhoeks, tel. 5760302/06-30255804  
e-mail: tineverhoeks@gmail.com 
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Commissie Bloemendienst 
Deze commissie is verdeeld in drie werkgroepen: 
Werkgroep 1: De liturgische groep zorgt ervoor dat de bloemen die zondags op 
de avondmaalstafel staan, zijn afgestemd op de liturgische kleuren van het 
kerkelijk jaar.  
Contactpersoon: Jannie Roggeband, tel. 5218799, e-mail: jannie@roggeband.net 
Werkgroep 2: Een vaste groep bezorgers, en ook gemeenteleden, zorgt ervoor 
dat deze bloemen worden weggebracht. Deze bloemen gaan naar gemeenteleden 
als teken van medeleven en verbondenheid. 
Contactpersonen: Mien Bruning, tel. 355 48 82, e-mail: j.bruning68@chello.nl  
en Gerrie de Vries, tel. 5788343, e-mail: devriesvanhetloo@msn.com 
Werkgroep 3: Symbolisch bloemschikken.  
Contactpersoon: Jannie Roggeband, tel. 5218799, e-mail: jannie@roggeband.net 
  
Begroetingscommissie 
Contactpersoon: Rineke de Boer, tel. 3663413, e-mail: m.m.deboer@hetnet.nl   
 

Lectoren 
Contactpersoon: Elly van den Nieuwendijk, tel. 5224011 
e-mail: elly.vanden.nieuwendijk@hetnet.nl 
 
Commissie kerkaankleding/Wilhelminakapel 
Contactpersoon: Tine Verhoeks, gegevens zie voorzitter taakgroep 
 

Commissie Kerstversiering 
Contactpers.: Ger Kruidenier, tel. 5222423, e-mail: wout.kruidenier@upcmail.nl 
   
Commissie kerstnachtdiensten 
Contactpersoon: Tine Verhoeks, gegevens zie voorzitter taakgroep 
  
Commissie koffie schenken 
Contactpersoon: Gerda Ilbrink, tel. 5218256 
 
Commissie kunst 
Deze commissie zorgt voor kunst in de kerk en in gebouw Irene. Tijdens kunst 
onder de toren vertellen de kunstenaars over hun werk. 
Contactpersonen: Anky van Olst, tel. 5402340, e-mail: anky.vanolst@hetnet.nl 
en Janneke van Strien, tel. 5226028, e-mail: jannekevanstrien@gmail.com                
 
Commissie liturgie/kerkbrief  
Deze commissie bestaat uit 2 werkgroepen: 
Werkgroep 1, de typers. 
Werkgroep 2, de printers.  
Contactpersoon: Dick Luyten, tel. 5760792, e-mail: m.luyten44@upcmail.nl 
 

Taakgroep Gemeenteopbouw 

Voorzitter: vacant 
 
De taakgroep gemeenteopbouw is verantwoordelijk voor vorming en toerusting 
van kerkenraadsleden. Verder verzorgt de taakgroep het programma van 
Ontmoeting & Bezinning. 
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Contactgegevens 

Ledenadministratie:  
Wil Vermeulen-van Emst, tel. 5216912, e-mail: vermeulenvanemst@planet.nl 
 
Webredacteuren:  
Ine Koridon, tel. 3601704, e-mail: pr.grotekerkapeldoorn@gmail.com 
Truus Sietsma-Brandsma, tel. 5762013, e-mail: truussietsma@hotmail.com 
 
Penningmeester Wijkkas: 
Martin Luijt, tel. 5226560, e-mail: m.luijt@tiscali.nl 
Bankrekening NL28 INGB 0000417780, t.n.v. Wijkkas Gemeente Grote Kerk 
p.a. Anna Paulownalaan 23, 7316 CS Apeldoorn 
 

Kerkelijk Bureau:  
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn, tel.3557678, fax: 3559584, e-mail: 
receptie@pkn-apeldoorn.nl. Collectebonnen verkrijgbaar via het Kerkelijk Bureau. 
Geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 
Het bureau is gesloten op donderdagmorgen. 
 
Stichting ‘Vrienden van de Grote Kerk’ 
De Stichting ‘Vrienden van de Grote Kerk’ ondersteunt sinds 1973 de kerkelijke 
gemeente bij het beheer en onderhoud van de Grote Kerk. Zonder deze steun 
zouden wij niet in staat zijn dit monumentale pand te onderhouden.  
De Stichting kent een kring van donateurs. Zij ontvangen uitnodigingen voor het 
programma van activiteiten van de Stichting en ondermeer gratis toegang tot het 
jaarlijkse Wilhelminaconcert. Een bijdrage aan de Stichting door giften en/of 
legaten is van harte aanbevolen! In het kader van ‘40 jaar Vrienden’ wordt op  
13 september tijdens ‘Open Monumentendag’ een ‘Vrienden Fair’ georganiseerd. 
Zie info website: www.vriendenvandegrotekerk.nl 
Secretariaat: Luuk van der Molen, Postbus 10080, 7301 GB Apeldoorn, tel. 
5221601, e-mail: secretariaat@vriendenvandegrotekerk.nl 
 
Perspectief 
Dit is het officiële kerkblad van alle PGA wijkgemeenten, hierop kunt u een 
abonnement nemen. 
Informatie en abonnementen: Drukkerij Veso, tel. 06-31915143 
e-mail: abonneeservice@pga-perspectief.nl            
Aanleveren van kopij: Truus Sietsma-Brandsma. tel. 5762013 
e-mail: truussietsma@hotmail.com 
 

Kerkenraad 

Predikant 

Ds. Bert Schüssler Kon. Hortenselaan 2 7314 AK   3016880   
predikant@grotekerkapeldoorn.nl  
 

Voorzitter 

Joke van Saane  Jhr.Mr.G.W.Molleruslaan 38 7316 AV 3013497 
joke.saane@gmail.com 
 

Scriba  

Petra Adriaansen        Stargardlaan 18  7315 GS  5762540 
scriba.grotekerk@upcmail.nl 
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Jeugdouderling 

Allart Bosch  Hymnestraat 3  7323 KR  5226294 
allartbosch@hotmail.com 
 

Ouderlingen 

Marjon Slootweg  Prof. Röntgenstraat 6  7311 AM 3552636  
famslootweg@cs.com 
Tine Verhoeks  Kon. Lodewijklaan 214 7314 GM        06-30255804             
tineverhoeks@gmail.com 
Wil Vermeulen   Loolaan 41/140        7314 AD             5216912 
vermeulenvanemst@planet.nl 
Thea Mous  Loolaan 27-30  7314 AC  3015536 
thea-mous@hotmail.com 
Margriet v.d. Veen Anna Bijnsring 182 7321 HJ  3671281 
margrietvanderveen@live.nl 
 

Diakenen 

Rob van Egmond  Waltersingel 120A 7314 NX  5427138 
vanegmondrl@gmail.com 
Hennie van Leeuwen Klokstraat 39  7315 HN  5225619  
hennie.vl@tiscali.nl  
Henk Daniëls  Prinses Beatrixlaan 125 7312 AA  5218383 
j.daniels95@upcmail.nl 
Hans Kiel  Pasteurstraat 61  7316 GT  5212862 
kiel@planet.nl 
Cock van Nimwegen Korenstraat 132A  7311 LP   5216796 
cornelia.2525@gmail.com 
 

Ouderling Kerkrentmeesters 

Arjen.Sietsma   De Jagershuizen 62 7316 NE  5762013  
aesietsma@hetnet.nl 
Riedi Bokhorst  Kostverloren 27B  7316 MN 5760792  
riedi.bokhorst@chello.nl 
Martin Luijt  Anna Paulownalaan 23 7316 CS  5226560 
m.luijt@tiscali.nl 
Lex den Houting  Anna Paulownalaan 19 7316 CS  5215271 
lexdenhouting@hetnet.nl 
Chris Nieuwenhuize Elegastgaarde 3  7329 AH  5416145 
c.nieuwenhuize@zonnet.nl 
 
Ouderling Kerkrentmeesters met bijzondere opdracht (CCvK) 

H.J.W. Wijngaards            Loolaan 9B                     7314 AA              5789337 
hjw.wijngaards@hccnet.nl 
 
Ouderling met bijzondere opdracht (PR) 

Ine Koridon  Burg.Jhr.Q. van Uffordln 171 7321 ZP 3601704 
pr.grotekerkapeldoorn@gmail.com 
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