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PIONIERSPLAN	  
Sjabloonversie	  2	  oktober,	  definitief	  

	  
Wat	  mooi	  dat	  u	  wilt	   pionieren!	  Dit	  pioniersplan	  helpt	  u	  bij	   het	   verwoorden	  van	  uw	  visie	   voor	  een	  
pioniersplek,	   op	   hoofdlijnen.	   Ook	   ondersteunt	   dit	   plan	   de	   samenwerking	   tussen	   pioniers,	   lokale	  
gemeente(s)	  en	  de	  landelijke	  kerk.	  Voor	  het	  plan	  kunt	  u	  dit	  sjabloon	  gebruiken	  of	  zelf	  een	  pioniers-‐
plan	   schrijven	   rond	  deze	  onderwerpen.	  Beide	   is	  goed!	  Als	  alle	  betrokkenen	  akkoord	  zijn,	  dan	  volgt	  
ondertekening	  van	  een	  samenwerkingsovereenkomst.	  
	  
Dit	   pioniersplan	   bestrijkt	   een	   periode	   van	   drie	   jaar.	   Daarbij	  willen	  we	   graag	   dat	   het	   plan	   concreet	  
genoeg	   is	   om	   richting	   te	   geven	   en	   tegelijk	   voldoende	   ruimte	   laat	   om	   biddend	   en	   werkend	   te	  
ontdekken	   wat	   God	   geeft	   en	   waar	   uw	   doelgroep	   behoefte	   aan	   heeft.	  We	   helpen	   u	   graag	   bij	   het	  
invullen.	  Bel	  of	  mail	  gerust!	  Via	  www.pkn.nl/missionair	  is	  meer	  informatie	  te	  vinden	  over	  pionieren.	  
Het	  is	  handig	  als	  u	  vóór	  het	  maken	  van	  een	  plan	  de	  brochure	  over	  pioniersplekken	  gelezen	  hebt.	  	  
	  
	  

Naam	  pioniersplek:	   	   De	  Fontein	  

	   	   	  Plaats	  pioniersplek:	   	   Apeldoorn	  
	   	   	  Versiedatum	  pioniersplan:	   	   15	  januari	  2016	  

	   	   	  

Voortrekker	  pioniersteam	  
Wie	  is	  de	  voortrekker	  binnen	  het	  team	  dat	  de	  pioniersplek	  gaat	  realiseren?	  

Voor-‐	  en	  achternaam:	   	   Marjoleine	  Engelbert	  

	   	   	  Straat	  en	  nummer:	   	   Venkelstraat	  85	  	  
	   	   	  Postcode	  en	  plaats:	   	   7322	  KT	  Apeldoorn	  
	   	   	  Telefoon:	   	   055-‐3671673	  

	   	   	  E-‐mailadres:	   	   m.engelbert@hotmail.com	  
	   	   	  

Contactpersoon	  betrokken	  kerk	  
Wie	  is	  namens	  lokale	  gemeente(s)	  en/of	  de	  classis	  de	  contactpersoon	  voor	  deze	  pioniersplek?	  

Voor-‐	  en	  achternaam:	   	   Hans	  Cusveller	  
	   	   	  Functie:	   	   Scriba	  Algemene	  Kerkenraad	  Prot.	  Gemeente	  Apeldoorn	  
	   	   	  

Straat	  en	  nummer:	   	   Hofveld	  52	  
	   	   	  Postcode	  en	  plaats:	   	   7331	  KE	  Apeldoorn	  
	   	   	  Telefoon:	   	   Tel.	  055	  -‐	  5414941	  

	   	   	  E-‐mailadres:	   	   j.cusveller@upcmail.nl	  
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Geschiedenis	  
Wanneer	  zijn	  de	  eerste	  stappen	  gezet?	  Zijn	  er	  gevoeligheden	  vanuit	  het	  verleden	  bij	  deze	  pioniersplek?	  

Voor	  een	  goed	  begrip	  van	  deze	  aanvraag	  is	  het	  belangrijk	  bij	  de	  geschiedenis	  van	  de	  Fontein	  te	  
beginnen:	  
	  
De	  Algemene	  Kerkenraad	  (AK)	  	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Apeldoorn	  (PGA)	  heeft	  in	  november	  
2013	  naar	  aanleiding	  van	  het	  rapport	  van	  de	  Commissie	  Toekomstverkenning	  besloten	  een	  pilot	  te	  
starten	  om	  een	  nieuwe	  geloofsgemeenschap	  toe	  te	  voegen	  aan	  het	  kerkelijk	  spectrum	  van	  de	  PGA.	  
Als	  focus	  heeft	  de	  commissie,	  die	  leiding	  mocht	  geven	  aan	  de	  pilot,	  de	  opdracht	  meegekregen	  te	  
richten	  op	  een	  gemeenschap	  met	  een	  confessioneel,	  evangelisch,	  charismatisch	  en	  missionair	  
karakter.	  De	  pilot	  was	  het	  vervolg	  op	  een	  al	  langer	  sluimerende	  wens	  tot	  een	  dergelijke	  
gemeenschap	  in	  Apeldoorn.	  Deze	  wens	  werd	  steeds	  sterker	  gehoord	  en	  geuit	  door	  gemeenteleden	  
en	  kerkenraden	  van	  de	  PGA,	  die	  zich	  geconfronteerd	  zagen	  met	  een	  behoorlijke	  uitstroom	  van	  leden	  
uit	  de	  PGA	  naar	  (met	  name)	  evangelische	  en	  meer	  confessionele	  geloofsgemeenschappen	  in	  en	  
buiten	  Apeldoorn.	  	  
De	  pilotgroep	  is,	  vanuit	  deze	  opdracht	  van	  de	  AK	  en	  in	  geloof	  en	  gebed,	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  het	  
missionaire	  model	  “Eredienst	  eerst”,	  ook	  omdat	  de	  leden	  van	  de	  pilotgroep	  grotendeels	  zelf	  
behoorden	  tot	  de	  groep	  potentiele	  kerkelijke	  ‘migranten’	  en	  grote	  persoonlijke	  behoefte	  hadden	  
aan	  diensten	  met	  het	  in	  het	  profiel	  genoemde	  karakter.	  
	  
Tijdens	  de	  pilotfase	  (september	  2014-‐mei	  2015)	  zijn	  tweewekelijkse	  erediensten	  gehouden,	  
waarvoor	  grote	  belangstelling	  bleek	  te	  bestaan	  van	  mensen	  uit	  verschillende	  kerkelijke	  tradities.	  Als	  
plaats	  van	  samenkomst	  is	  gekozen	  voor	  de	  centrale	  ruimte	  van	  Het	  Kristal,	  een	  complex,	  waarin	  
naast	  seniorenwoningen	  ook	  enkele	  scholen,	  een	  supermarkt,	  een	  brasserie	  en	  een	  
revalidatiecentrum	  gevestigd	  zijn,	  in	  de	  jonge	  wijk	  Apeldoorn-‐Zuidbroek.	  Tijdens	  de	  diensten	  wordt	  
een	  deur	  naar	  de	  gangen	  en	  toegangshal	  van	  het	  complex	  open	  gelaten.	  
De	  bezoekersaantallen	  varieerden	  in	  de	  piotperiode	  tussen	  de	  120	  en	  200	  per	  dienst.	  (gemiddeld	  
rond	  de	  140).	  Op	  de	  tussenliggende	  zondagen	  zijn	  -‐	  ook	  tweewekelijks	  dus-‐	  avondbijeenkomsten	  
georganiseerd	  van	  een	  iets	  ander	  karakter,	  zoals	  praisediensten,	  gebedsavonden	  en	  lezingen,	  
waarbij	  de	  bezoekersaantallen	  gemiddeld	  rond	  de	  60	  lagen,	  maar	  bij	  praisediensten	  aanmerkelijk	  
hoger.	  
Gebleken	  is	  dat	  de	  laagdrempelige	  diensten	  ook	  aantrekkingskracht	  hebben	  op	  mensen	  die	  niet	  of	  
nauwelijks	  (meer)	  vertrouwd	  zijn	  met	  de	  kerk	  en	  het	  christelijk	  geloof.	  Dit	  ondermeer	  door	  de	  
locatie,	  de	  ontspannen	  sfeer,	  de	  hoge	  muzikale	  kwaliteit	  en	  de	  duidelijke	  inhoud	  van	  de	  diensten.	  	  
	  
Bij	  de	  voorbereiding	  van	  de	  diensten,	  die	  steeds	  door	  twee	  ‘vaste’	  bezoekers	  van	  de	  Fontein	  samen	  
met	  een	  gastpredikant	  en	  de	  muziekgroep	  gebeurt,	  is	  één	  van	  de	  aandachtspunten	  de	  
toegankelijkheid	  van	  het	  gebodene	  voor	  nieuwkomers,	  rand-‐	  en	  buitenkerkelijken.	  Zo	  is	  
bijvoorbeeld	  ook	  bij	  de	  inmiddels	  door	  de	  gemeenschap	  gemaakte	  afspraken	  over	  (de	  toegang	  tot)	  
het	  Heilig	  Avondmaal,	  nadrukkelijk	  ruimte	  gelaten	  voor	  de	  mogelijkheid	  om	  tijdens	  de	  
Avondmaalsdienst	  een	  zegening	  te	  ontvangen	  in	  plaats	  van	  deel	  te	  nemen,	  of	  deel	  te	  nemen	  op	  
geloof	  in	  plaats	  van	  op	  belijdenis.	  De	  diensten	  hebben	  een	  experimenteel	  karakter.	  Het	  zijn	  
interactieve	  bijeenkomsten	  met	  veel	  ruimte	  voor	  toerusting	  en	  gebed.	  De	  Fontein	  is	  laagdrempelig	  
en	  men	  wordt	  actief	  uitgenodigd	  om	  contact	  te	  leggen	  en	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  elkaar.	  De	  
gesprekken	  zijn	  vooral	  bij	  de	  koffie	  met	  (veel)	  zelfgebakken	  lekkers	  na	  de	  dienst,	  maar	  ook	  tijdens	  de	  
samenkomsten.	  Na	  de	  diensten	  is	  een	  gebedsteam	  aanwezig	  voor	  persoonlijke	  voorbede.	  
Bij	  de	  voorbereiding,	  in	  steeds	  wisselende	  tweetallen,	  is	  ruimte	  voor	  inzet	  van	  ieders	  talenten,	  niet	  
alleen	  in	  muziek,	  maar	  ook	  bijvoorbeeld	  door	  het	  uitvoeren	  van	  dans,	  het	  vertonen	  van	  filmbeelden,	  
youtubefilmpjes,	  iconen	  of	  andere	  afbeeldingen	  of	  het	  vertellen	  van	  een	  persoonlijk	  	  getuigenis.	  
De	  muziekkeuze	  laat	  een	  afwisseling	  zien	  in	  muziekstijlen	  en	  instrumenten	  (er	  is	  geen	  orgel).	  Er	  zal	  
onderzocht	  moeten	  worden	  welke	  vorm(en)	  het	  beste	  passen	  bij	  de	  doelgroepen.	  
Hoewel	  de	  diensten	  sterk	  wisselen	  in	  uitingsvormen	  heeft	  de	  inhoud	  steeds	  dezelfde	  duidelijk	  en	  
verbindende	  aard,	  die	  past	  bij	  de	  gekozen	  stromingen.	  
	  
In	  mei	  2015	  is	  de	  pilotfase	  afgerond	  en	  heeft	  de	  AK	  besloten	  dat	  de	  Fontein	  de	  kerkordelijke	  status	  
Missionaire	  Gemeente	  (Ord.	  2.18a)	  kan	  krijgen.	  Dit	  is	  in	  september	  2015	  door	  het	  besluit	  van	  de	  
classis	  daartoe	  gerealiseerd.	  	  
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Sinds	  half	  november	  2015	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  om	  als	  voorkeurslid/gastlid/blijkgever	  te	  worden	  
geregistreerd.	  De	  eerste	  formulieren	  zijn	  al	  ingevuld	  en	  worden	  momenteel	  verwerkt.	  In	  enkele	  
weken	  tijd	  betrof	  het	  56	  personen,	  onder	  wie	  6	  personen	  die	  geen	  lid	  waren	  van	  de	  Protestantse	  
Kerk	  in	  Nederland	  of	  een	  ander	  kerkgenootschap	  en	  2	  gastleden	  van	  een	  ander	  kerkgenootschap.	  
Van	  deze	  56	  personen	  zijn	  er	  13	  jonger	  dan	  20	  jaar	  en	  8	  ouder	  dan	  70	  jaar.	  Er	  zijn	  momenteel	  	  
35	  belijdende	  leden.	  
Nu	  deze	  eerste	  fase	  grotendeels	  is	  afgerond	  groeit	  de	  wens	  om,	  naast	  het	  voortgaan	  met	  
gemeenteopbouw	  en	  geloofs-‐	  en	  relatieverdieping,	  ook	  de	  missionaire	  activiteiten	  verder	  uit	  te	  
bouwen	  en	  de	  muzikale	  kwaliteit	  en	  inzet	  te	  versterken.	  

Visie	  en	  motivatie	  
Schets	  beknopt	  uw	  visie	  en	  motivatie.	  Wat	  ziet	  u	  voor	  zich	  over	  drie	  jaar?	  Waar	  droomt	  u	  van?	  Hoe	  krijgt	  het	  
evangelie	  gestalte	  in	  uw	  visie,	  vanuit	  welk	  geloof	  werkt	  u?	  Waarom	  start	  deze	  pioniersplek?	  Noem	  ook	  
aantallen	  qua	  vrijwilligers	  en	  bezoekers,	  om	  een	  indruk	  te	  geven	  van	  de	  beoogde	  omvang	  over	  drie	  jaar.	  

… laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw 
hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.	  	  	  	  	  	  Efeze	  5:18b	  –	  20	  

Geroepen	  door	  God	  en	  gedragen	  door	  Zijn	  liefde	  willen	  we	  als	  geloofsgemeenschap	  in	  Apeldoorn	  
leven	  vanuit	  het	  geloof	  in	  Jezus	  Christus,	  gedragen	  door	  Zijn	  Geest.	  In	  Jezus	  Christus	  vinden	  we	  de	  
weg	  tot	  God	  de	  Vader	  en	  verlangen	  wij	  leiding	  en	  aanwezigheid	  van	  de	  Heilige	  Geest.	  	  
We	  geloven	  dat	  de	  Geest	  ons	  aanspoort	  en	  helpt	  om	  getuige	  te	  zijn	  van	  de	  Heer.	  We	  willen	  daar	  
uiting	  aan	  geven	  door	  God	  bekend	  te	  maken	  aan	  hen	  die	  God	  niet,	  nog	  niet	  of	  niet	  meer	  kennen.	  
Door	  vanuit	  verschillende	  kerkelijke	  tradities	  samen	  te	  vieren,	  zingen,	  musiceren,	  bidden,	  luisteren	  
en	  te	  leren	  willen	  we	  Gods	  woord	  present	  stellen	  in	  de	  wereld.	  	  
	  
We	  zijn	  in	  anderhalf	  jaar	  tijd	  gekomen	  tot	  een	  gemeenschap	  van	  circa	  60-‐80	  vaste	  betrokken	  
personen	  van	  alle	  leeftijden	  (‘van	  buggy	  tot	  rollator’).	  Bij	  de	  erediensten	  zijn	  daarnaast	  nog	  elke	  keer	  
enkele	  tientallen	  anderen	  aanwezig	  	  die	  af	  en	  toe	  komen	  of	  nieuw	  zijn	  in	  de	  Fontein.	  Met	  hen	  gaan	  
we	  in	  gesprek,	  waarbij	  we	  vooral	  ook	  luisteren	  naar	  wensen	  en	  vragen.	  
We	  hopen	  in	  de	  komende	  drie	  jaar	  uit	  te	  groeien	  tot	  een	  gemeenschap	  van	  300	  betrokken	  
gemeenteleden,	  jong	  en	  oud,	  waar	  wekelijks	  Gods	  Woord	  wordt	  verkondigd	  en	  tot	  Zijn	  eer	  wordt	  
gezongen,	  gebeden,	  geluisterd	  en	  gediend	  door	  deze	  betrokken	  gemeenteleden	  en	  vele	  gasten	  en	  
belangstellenden.	  	  
Waar	  we	  nu	  kunnen	  vaststellen	  dat	  ongeveer	  10%	  van	  de	  huidige	  vaste	  kern	  geen	  kerkelijke	  
achtergrond	  heeft,	  verwachten	  we	  dat	  dit	  percentage	  toeneemt	  wanneer	  we	  de	  missionaire	  
activiteiten	  verder	  kunnen	  uitbouwen.	  Als	  we	  in	  drie	  jaar	  uitgroeien	  tot	  300	  betrokken	  bezoekers	  
dan	  beogen	  we	  dat	  50%	  van	  aangroei	  rand-‐	  en	  buitenkerkelijk	  is.	  
De	  Fontein	  wil	  een	  oefenplaats	  zijn	  om	  de	  mensen	  toe	  te	  rusten.	  We	  horen	  het	  Evangelie	  van	  Jezus	  
Christus,	  vertellen	  elkaar	  over	  het	  geloof,	  bidden	  met	  elkaar	  en	  geven	  ook	  buiten	  de	  kerkmuren	  
gestalte	  aan	  het	  Woord	  en	  werk.	  De	  mensen	  die	  overwogen	  de	  PGA	  te	  verlaten	  en	  zich	  bij	  de	  
Fontein	  aansluiten	  worden	  toegerust	  en	  ingezet	  om	  de	  rand-‐	  en	  buitenkerkelijken	  in	  de	  eigen	  
omgeving	  te	  bereiken.	  

Doelgroep	  
Welke	  groep(en)	  mensen	  wilt	  u	  bereiken	  met	  de	  pioniersplek?	  Noem	  bijvoorbeeld	  hun	  woonplaats,	  de	  mate	  
van	  kerkelijkheid,	  leeftijden,	  culturele	  achtergronden	  en	  eventueel	  kenmerken	  als	  opleiding	  en	  inkomen.	  

De	  diensten	  van	  de	  Fontein	  trekken	  relatief	  veel	  jonge	  gezinnen.	  De	  kinderen	  worden	  betrokken	  bij	  
de	  dienst	  en	  hebben	  het	  zichtbaar	  naar	  hun	  zin.	  De	  diensten	  zijn	  bewust	  laagdrempelig	  ,	  gevarieerd	  
en	  aantrekkelijk,	  zodat	  je	  buren	  of	  vrienden	  graag	  een	  keer	  mee	  neemt.	  	  En	  met	  een	  duidelijke	  
boodschap	  die	  onmiskenbaar	  het	  geloof	  in	  Jezus	  centraal	  stelt	  en	  nieuwsgierig	  maakt	  naar	  meer.	  
De	  pioniersplek	  richt	  zich	  op	  deze	  doelgroep.	  Op	  mensen	  die	  de	  kerk	  niet	  (meer)	  van	  binnen	  kennen.	  
Daarbinnen	  vooral	  op	  gezinnen	  met	  kinderen.	  En	  dan	  dus	  ook	  op	  jongeren,	  omdat	  kinderen	  nu	  
eenmaal	  ook	  ouder	  worden	  en	  vaak	  in	  de	  gezinnen	  met	  kinderen	  ook	  jongeren	  aanwezig	  zijn.	  
De	  missionaire	  activiteiten	  zullen	  vooral	  op	  deze	  doelgroep	  gericht	  worden	  (	  maar	  daarnaast	  zal	  
uiteraard	  aandacht	  blijven	  bestaan	  voor	  alle	  nieuwe	  bezoekers	  van	  de	  diensten,	  ook	  als	  zij	  niet	  in	  
deze	  doelgroep	  vallen.	  
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Aanpak	  
Hoe	  gaat	  u	  verbinding	  met	  de	  doelgroep(en)	  tot	  stand	  brengen?	  Wat	  zijn	  daarbij	  belangrijke	  uitgangspunten	  of	  
kernwaarden?	  En	  op	  welke	  manier	  is	  de	  aanpak	  vernieuwend	  of	  experimenteel?	  

De	  bezoekers	  van	  de	  Fontein	  zijn	  instrument	  in	  Gods	  hand.	  Zij	  staan	  in	  de	  samenleving	  en	  nodigen	  
mensen	  uit	  om	  deel	  te	  gaan	  nemen	  in	  Gods	  gemeenschap.	  Om	  de	  taak	  blijmoedig	  in	  te	  vullen	  is	  
ondersteuning	  en	  toerusting	  nodig.	  
	  
De	  diensten	  
Belangrijk	  toerustingsmomenten	  voor	  De	  Fontein	  zijn	  de	  erediensten	  en	  avondbijeenkomsten.	  	  
Voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  diensten	  is	  ruim	  de	  gelegenheid	  om	  elkaar	  te	  ontmoeten.	  Bij	  de	  beide	  
ingangen	  van	  het	  complex	  waar	  de	  diensten	  gehouden	  worden	  staan	  gemeenteleden	  om	  mensen	  
welkom	  te	  heten	  en	  een	  infobrief	  met	  onder	  meer	  contactgegevens	  te	  overhandigen.	  Na	  iedere	  
dienst	  wordt	  koffie/thee/limonade	  geschonken	  en	  er	  zijn	  bakploegen	  die	  elke	  week	  zorgen	  voor	  een	  
ruim	  aanbod	  aan	  eigengemaakt	  gebak.	  	  
Nieuwe	  mensen	  kunnen,	  als	  zij	  dat	  willen,	  meteen	  betrokken	  worden	  bij	  de	  activiteiten.	  Ook	  in	  de	  
afgelopen	  periode	  zijn	  mensen	  steeds	  uitgenodigd	  mee	  te	  doen	  bij	  bijvoorbeeld	  het	  schenken	  van	  
koffie,	  muziek	  maken	  of	  meedenken	  bij	  de	  voorbereiding	  van	  diensten.	  	  Het	  is	  te	  merken	  dat	  men	  
dit	  waardeert	  en	  er	  gebruik	  van	  maakt.	  	  
Een	  goed	  kinderprogramma	  is	  van	  belang,	  zeker	  vanwege	  de	  doelgroep	  van	  jonge	  gezinnen.	  Daarom	  
zal	  de	  kinderleiding	  worden	  getraind	  en	  toegerust.	  	  Ook	  krijgen	  de	  jongeren	  de	  ruimte	  om	  zelf	  na	  te	  
denken	  over	  de	  invulling	  van	  een	  of	  meer	  diensten	  en	  daar	  uitvoering	  aan	  te	  geven.	  	  
Bij	  alle	  activiteiten	  van	  de	  Fontein,	  en	  dus	  zeker	  ook	  de	  diensten,	  staan	  de	  rand-‐	  en	  
buitenkerkelijken	  centraal.	  We	  proberen	  de	  gaven	  en	  talenten	  van	  alle	  gemeenteleden	  te	  ontdekken	  
en	  te	  benutten	  voor	  deze	  inzet.	  Ook	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  zullen	  worden	  gestimuleerd	  en	  
toegerust	  om	  naar	  buiten	  te	  treden	  en	  hun	  talenten	  in	  te	  zetten	  als	  discipel	  en	  leerling	  van	  Jezus.	  
	  
De	  gemeenschap	  heeft	  in	  toenemende	  mate	  behoefte	  aan	  een	  eigen	  pastor	  en	  gezicht	  ‘naar	  buiten’.	  
Van	  de	  pastor	  wordt	  verwacht	  dat	  deze	  De	  Fontein	  helpt	  zich	  te	  blijven	  focussen	  op	  rand-‐	  en	  
buitenkerkelijken	  en	  daarbij	  ook	  zelf	  het	  voorbeeld	  geeft.	  Ook	  is	  hij/zij	  het	  gezicht	  van	  de	  Fontein	  in	  
het	  uitdragen	  van	  de	  duidelijke	  boodschap	  en	  het	  spectrum	  waar	  de	  Fontein	  voor	  staat,	  zowel	  in	  
pastoraat	  als	  in	  de	  diensten,	  	  en	  kan	  hij/zij	  de	  gemeenteleden	  daarin	  toerusten.	  De	  pastor	  is	  van	  
belang	  voor	  de	  (coördinatie	  van	  de)	  opvang	  en	  begeleiding	  van	  de	  rand-‐	  en	  buitenkerkelijken,	  maar	  
ook	  voor	  de	  zorg	  voor	  de	  mensen	  voor	  wie	  de	  stap	  naar	  de	  Fontein	  vanuit	  een	  andere	  
(PGA)gemeente	  niet	  alleen	  een	  stap	  in	  vreugde	  betekende.	  	  
	  	  
Muziek	  
Belangrijk	  voor	  de	  Fontein	  is	  muziek.	  Muziek	  is	  een	  instrument	  van	  de	  pioniersplek	  om	  het	  Evangelie	  
te	  delen.	  Muziek	  en	  met	  name	  het	  gezongen	  Woord	  dringt	  hoofd	  en	  hart	  van	  mensen	  binnen.	  Het	  
raakt	  aan	  en	  wekt	  geloof	  op.	  Muziek	  is	  een	  verbindende	  schakel	  tussen	  verschillende	  
geloofstradities,	  generaties,	  belangstellende	  bezoekers,	  leden	  van	  De	  Fontein	  en	  de	  bevolking	  van	  
Apeldoorn.	  Muziek	  zal	  binnen	  en	  buiten	  de	  diensten	  ingezet	  worden	  om	  verbindingen	  tot	  stand	  te	  
brengen.	  Muziek	  helpt	  de	  drempel	  te	  verlagen	  en	  uitnodigend	  te	  zijn	  naar	  verschillende	  
leeftijdsgroepen	  en	  naar	  mensen	  in	  verschillende	  situaties	  (binnen	  en	  buiten	  de	  kerk)	  en	  anderen	  
dan	  de	  leden	  van	  De	  Fontein	  die	  worden	  betrokken	  bij	  het	  musiceren.	  	  
	  
Muziek	  is	  in	  de	  kerkgeschiedenis	  een	  actieve	  wisselwerking	  tussen	  muziek	  in	  de	  kerk(dienst)	  en	  
buiten	  de	  kerk.	  Muziek	  vormt	  al	  eeuwen	  een	  verbindende	  schakel	  met	  de	  cultuur.	  In	  de	  
Angelsaksische	  landen	  wordt	  dit	  vorm	  gegeven	  met	  de	  muziekleider,	  of	  “	  worship	  pastor.	  “	  	  
In	  Nederland	  komt	  dit	  heel	  beperkt	  voor.	  Met	  deze	  pioniersplek	  gaan	  we	  proberen	  de	  brug	  naar	  de	  
hedendaagse	  cultuur	  met	  behulp	  van	  de	  muziek	  te	  slaan.	  	  
Binnen	  de	  diensten	  kunnen	  ook	  jongeren	  meewerken	  bij	  de	  voorbereidingen	  of	  zelf	  een	  
(jeugd)dienst	  vorm	  geven.	  Maar	  ook	  willen	  we	  in	  de	  komende	  tijd	  onderzoeken	  wat	  jongeren	  op	  het	  
gebied	  van	  muziek	  van	  de	  kerk	  verwachten	  door	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  (muziek)scholen.	  Gedacht	  
zou	  kunnen	  worden	  aan	  het	  aanbieden	  van	  muziekstages,	  het	  door	  een	  jongere	  voorbereiden	  van	  
een	  dienst	  of	  kinderprogramma	  als	  profielwerkstuk,	  samenwerking	  met	  een	  schoolkoor	  of	  
schoolband	  en	  dergelijke.	  	  
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Voor	  de	  muzikaal	  leider	  is	  de	  belangrijkste	  taak	  het	  	  werven,	  coachen	  en	  onderwijzen	  van	  
muzikanten,	  zangers	  en	  	  zangleiders,	  zodat	  er	  wordt	  gewerkt	  aan	  kwaliteit,	  zowel	  in	  technische	  als	  in	  
geestelijke	  zin.	  Musiceren	  is	  zowel	  een	  muzikale	  als	  geestelijke	  activiteit.	  De	  getrainde	  personen	  
zullen	  worden	  ingezet	  in	  de	  pioniersplek.	  Daarnaast	  zal	  de	  gemeenschap	  worden	  onderwezen	  en	  
gecoacht	  om	  het	  instrument	  muziek	  te	  benutten	  bij	  het	  contact	  naar	  buiten.	  
	  
De	  gemeenteleden	  
De	  Fontein	  heeft	  voor	  2016	  voor	  haar	  gemeenteleden	  ingezet	  op	  gemeenschapsvorming	  en	  
geloofsvisie.	  Daarbij	  is	  het	  centrale	  thema	  ‘discipelschap’	  gekozen.	  De	  gemeenschap	  wil	  zich	  
ontwikkelen	  in	  het	  discipelschap,	  een	  gemeenschap	  van	  leerlingen	  vormen.	  Binnen	  de	  Fontein	  
wordt	  hieraan	  vorm	  gegeven	  door	  het	  thema	  discipelschap	  bij	  de	  gemeenteopbouw	  en	  in	  de	  
gesprekken	  over	  de	  geloofsinhoud	  centraal	  te	  zetten:	  wat	  geloven	  we,	  hoe	  kunnen	  en	  willen	  we	  
Jezus	  volgen	  en	  wat	  betekent	  dat	  voor	  ons	  dagelijks	  leven?	  	  
Dit	  zal	  leiden	  tot	  het	  toenemen	  van	  het	  verlangen	  om	  met	  het	  Evangelie	  naar	  buiten	  te	  treden.	  
Nagedacht	  dient	  te	  worden	  over	  nieuwe,	  wervende	  vormen.	  De	  gemeente	  zal	  getraind	  moeten	  
worden	  in	  discipelschap	  door	  een	  pastor	  die	  ook	  kan	  toerusten	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  passende	  
activiteiten	  om	  het	  contact	  te	  leggen	  met	  rand-‐	  en	  buitenkerkelijken.	  
De	  gespreksgroepen	  en	  –avonden	  zijn	  uiteraard	  ook	  toegankelijk	  voor	  en	  gericht	  op	  hen	  die	  zich	  
(nog)	  niet	  vast	  aan	  de	  Fontein	  willen	  verbinden.	  Op	  termijn	  zal	  onderzocht	  worden	  of	  een	  
Alphagroep	  gewenst	  is	  en	  tot	  de	  mogelijkheden	  behoort.	  	  
	  
Activiteiten.	  
We	  gaan	  in	  gesprek	  met	  de	  twee	  doelgroepen,	  a)	  de	  gezinnen	  met	  jonge	  kinderen	  en	  b)	  de	  
jongeren.	  	  Het	  verbinden	  wordt	  concreet	  in	  de	  eigen	  omgeving	  van	  de	  bezoekers	  van	  de	  Fontein	  
(vrienden,	  buren,	  schoolkameraadjes),	  als	  de	  organisaties	  waar	  gezinnen	  zich	  aan	  verbinden	  zoals	  
scholen,	  buurtwerk	  en	  verenigingen.	  Het	  gaat	  om	  muziek,	  gemaakt	  door	  aan	  God	  toegewijde	  
muzikanten	  en	  zangers	  met	  een	  dienende	  houding.	  We	  geloven	  dat	  God	  muziek	  kan	  gebruiken	  om	  
mensen	  buiten	  de	  kerkmuren	  te	  bereiken.	  Zo	  is	  er	  al	  met	  succes	  een	  Top	  2000	  dienst	  gehouden.	  Het	  
resulteerde	  ondanks	  de	  beperkte	  publiciteit	  in	  interesse	  van	  een	  andere	  dan	  de	  gebruikelijke	  
doelgroep.	  	  
Voor	  gezinnen	  met	  kinderen	  worden	  ook	  activiteiten	  georganiseerd	  zoals	  kidspraise.	  
Voor	  jongeren	  wordt	  op	  termijn	  regelmatig	  een	  groter	  event	  georganiseerd.	  Dit	  zodanig	  dat	  wel	  
ruimte	  is	  voor	  persoonlijk	  gesprek,	  maar	  waar	  ook	  de	  grotere	  groep	  mensen	  de	  kans	  biedt	  om	  in	  op	  
te	  gaan.	  	  Te	  denken	  valt	  aan	  jongerendiensten,	  al	  dan	  niet	  samen	  met	  andere	  kerken,	  optredens	  van	  
bekende	  christelijke	  popgroepen	  of	  gospelartiesten,	  meewerken	  bij	  activiteiten	  op	  middelbare	  
scholen	  etc.	  We	  zullen	  met	  hen	  in	  gesprek	  gaan	  over	  hun	  verwachtingen	  van	  de	  kerk	  op	  dit	  gebied.	  

Samenwerking	  
Met	  welke	  organisaties	  wilt	  u	  samenwerken?	  Kunt	  u	  aansluiten	  bij	  dingen	  die	  er	  al	  gebeuren	  door	  anderen?	  

De	  eerste	  partners	  zijn	  de	  wijkgemeenten	  en	  ‘kerkplein	  7’	  	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  
Apeldoorn.	  Er	  zal	  actief	  uitgenodigd	  worden	  om	  samen	  te	  werken.	  Er	  zijn	  vele	  muzikale	  activiteiten,	  
ook	  bij	  andere	  gemeenten	  en	  als	  uit	  het	  pionieren	  blijkt	  dat	  deze	  een	  brug	  naar	  buiten	  de	  kerk	  
kunnen	  slaan,	  dan	  ligt	  samenwerking	  voor	  de	  hand.	  Er	  wordt	  tevens	  gedacht	  aan	  samenwerking	  met	  
andere	  kerkgenootschappen	  in	  Apeldoorn,	  vooral	  op	  gebied	  van	  activiteiten	  voor	  jongeren.	  Of	  de	  
interesse	  in	  samenwerking	  wederzijds	  is,	  zijn	  we	  aan	  het	  verkennen.	  	  
Afgelopen	  jaar	  is	  door	  leden	  van	  de	  muziekgroep	  meegewerkt	  aan	  de	  Welkomstdienst	  voor	  
vluchtelingen	  in	  de	  Grote	  Kerk.	  Ook	  zal	  een	  aantal	  Fonteinleden	  deelnemen	  aan	  het	  interkerkelijke	  
Feest	  van	  Veelkleurigheid.	  
	  
Binnen	  Apeldoorn	  zal	  contact	  gezocht	  worden	  met	  een	  aantal	  basisscholen,	  bij	  voorkeur	  verdeeld	  
over	  Openbaar	  onderwijs,	  PC	  onderwijs	  en	  speciaal	  onderwijs.	  Ook	  wordt	  er	  verband	  gelegd	  met	  
wijkwerk	  voor	  kinderbijbelweken	  in	  de	  vakanties,	  of	  op	  vrije	  woensdagmiddag.	  Een	  gedeelde	  
affiniteit	  zit	  bij	  muziekgezelschappen,	  bandjes,	  koren,	  muziekkorpsen	  ,	  muziekscholen	  etc.	  Er	  wordt	  
onderzocht	  welke	  samenwerking	  mogelijk	  is.	  Voor	  activiteiten	  voor	  jongeren	  zullen	  ook	  middelbare	  
scholen	  benaderd	  worden.	  
	  
In	  praktische	  zin	  wordt	  samengewerkt	  met	  wooncorporatie	  De	  Woonmensen	  van	  wie	  de	  ruimte	  
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gehuurd	  wordt	  en	  met	  “De	  Passerel”,	  	  een	  organisatie	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking,	  die	  de	  
brasserie	  in	  het	  Kristal	  exploiteert	  en	  van	  wie	  de	  koffie/thee	  na	  de	  diensten	  wordt	  afgenomen.	  

Evalueren	  en	  besluiten	  nemen	  
Op	  welke	  momenten	  wordt	  de	  voortgang	  geëvalueerd?	  Wie	  neemt	  dan	  het	  initiatief	  daarvoor?	  

Jaarlijks	  op	  initiatief	  van	  de	  kerkenraadscommissie.	  In	  samenwerking	  met	  de	  pastor,	  de	  adviseurs	  
van	  de	  pioniersplek,	  het	  pioniersteam	  en	  leden	  van	  de	  geloofsgemeenschap.	  Waar	  mogelijk	  zal	  ook	  
de	  mening	  van	  externen	  waarmee	  samengewerkt	  getoetst	  worden.	  	  
	  
Hoe	  worden	  belangrijke	  besluiten	  genomen?	  Wie	  kan	  bijvoorbeeld	  de	  visie	  bijstellen	  of	  activiteiten	  stoppen?	  

Belangrijke	  besluiten	  worden	  door	  de	  kerkenraadscommissie	  genomen,	  in	  overleg	  met	  de	  leden	  van	  
de	  geloofsgemeenschap.	  De	  commissie	  legt	  verantwoording	  af	  aan	  de	  Algemene	  Kerkenraad.	  	  

Risico’s	  
Welke	  dingen	  zouden	  kunnen	  tegenvallen?	  Wat	  zijn	  de	  twee	  belangrijkste	  risico’s	  voor	  deze	  pioniersplek?	  

-‐ Te	  veel	  intern	  gericht	  op	  leden	  van	  de	  geloofsgemeenschap	  in	  plaats	  van	  op	  God-‐	  en	  zinzoekers	  
van	  buiten.	  	  

-‐ Teveel	  naar	  buiten	  gericht	  zijn	  en	  de	  eigen	  opbouw	  van	  de	  gemeenschap	  De	  Fontein	  
veronachtzamen	  

-‐ Gebrek	  aan	  onderling	  vertrouwen	  in	  het	  samen	  onderweg	  zijn,	  in	  het	  pioniersteam	  en/of	  de	  
musici.	  

-‐ Financiële	  problemen,	  als	  de	  inkomsten	  tegenvallen.	  

Verbinding	  met	  de	  kerk	  
Hoe	  is	  er	  verbinding	  met	  lokale	  gemeente(s),	  de	  landelijke	  Protestantse	  Kerk	  en	  eventueel	  de	  classis?	  Kunt	  u	  
benoemen	  welke	  gemeente(s)	  betrokken	  zijn?	  En	  wat	  is	  er	  afgesproken	  rond	  overleg?	  

De	  Fontein	  heeft	  de	  status	  van	  ‘Missionaire	  gemeente’	  KO	  ord	  2.18a	  
Door	  de	  Algemene	  Kerkenraad	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Apeldoorn	  is	  een	  
kerkenraadscommissie	  ingesteld.	  
De	  verhouding	  Algemene	  Kerkenraad	  –	  (Kerkenraadscommissie)	  de	  Fontein	  is	  een	  
reglementvastgelegd.	  
	   	   	  

Organisatiestructuur	  
De	  Fontein	  is	  een	  geloofsgemeenschap	  met	  de	  kerkordelijke	  status	  van	  ‘missionaire	  gemeente’.	  De	  
leiding	  van	  de	  Fontein	  ligt	  dan	  ook	  bij	  een	  kerkenraadscommissie	  die	  opereert	  onder	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  de	  Algemene	  Kerkenraad	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Apeldoorn.	  
De	  Fontein	  wil	  ook	  daadwerkelijk	  maximaal	  een	  missionaire	  gemeente	  zijn.	  Daartoe	  is	  er	  ter	  
ondersteuning	  van	  de	  kerkenraadscommissie	  op	  dit	  moment	  een	  missionaire	  commissie	  actief	  voor	  
missionaire	  doordenking	  en	  missionaire	  activiteiten.	  Vanuit	  deze	  commissie	  is	  het	  pioniersplan	  
verder	  uitgewerkt.	  Bij	  het	  definitief	  worden	  van	  de	  pioniersplek	  zal	  de	  missionaire	  commissie	  
ontbonden	  worden	  en	  opgaan	  in	  het	  pioniersteam.	  	  
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Financieel	  beheer	  
Mogelijk	  is	  er	  geld	  nodig	  voor	  deze	  pioniersplek.	  Als	  dat	  zo	  is,	  op	  welke	  rekening	  kan	  er	  dan	  gestort	  worden?	  

IBAN-‐nummer:	   	   Bankrekeningnummer	  	  NL	  81	  FVLB	  0225	  427	  141	  
	   	   	  Ten	  name	  van:	   	   Prot.	  Gemeente	  Apeldoorn	  Confessioneel-‐Evangelisch	  

	   	   	  	  
Wie	  is	  er	  –	  als	  er	  überhaupt	  geld	  nodig	  is	  –	  verantwoordelijk	  voor	  het	  financieel	  beheer	  van	  deze	  pioniersplek?	  

Voor-‐	  en	  achternaam:	   	   CvK	  t.a.v.	  Petra	  Gulink	  

	   	   	  Straat	  en	  nummer:	   	   Kerkelijk	  Bureau,	  Hofveld	  52	  
	   	   	  Postcode	  en	  plaats:	   	   7331	  KE,	  Apeldoorn	  

	   	   	  Telefoon:	   	   0644072828	  
	   	   	  E-‐mailadres:	   	   pfkraima@online.nl	  
	   	   	  	   	   	  Vereist	  de	  omvang	  dat	  de	  financiën	  periodiek	  gecheckt	  worden	  door	  externen?	  Zo	  ja,	  door	  wie	  of	  

welk	  orgaan?	  

College	  van	  Kerkrentmeesters	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Apeldoorn	  

	   	   	  

Begroting	  
Wilt	  u	  een	  begroting	  maken	  (met	  onderbouwing)	  voor	  de	  komende	  drie	  jaar?	  Benoem	  ook	  in	  welk	  jaar	  u	  welk	  
bedrag	  van	  de	  Protestantse	  Kerk	  wilt	  ontvangen.	  Voor	  de	  begroting	  kunt	  u	  onderstaande	  indeling	  hanteren.	  	  

In	  de	  periode	  van	  september	  2014	  tot	  eind	  2015	  zijn	  alle	  onkosten	  betaald	  uit	  giften	  en	  collectes.	  In	  
totaal	  ruim	  €	  25.000,-‐.	  De	  geefbereidheid	  is	  dus	  groot.	  Aangenomen	  wordt	  dat	  de	  bereidheid	  van	  de	  	  
leden	  groter	  wordt	  nu	  men	  zich	  als	  lid	  kan	  inschrijven.	  Ook	  leeft	  de	  wens	  om	  een	  eigen	  pastor	  aan	  de	  
Fontein	  te	  mogen	  verbinden	  en	  is	  de	  bereidheid	  uitgesproken	  daar	  ook	  een	  (forse)	  eigen	  bijdrage	  
voor	  te	  doen.	  	  
Bij	  de	  onderstaande	  begroting	  is	  uitgegaan	  van	  een	  eigen	  pastor	  vanaf	  medio	  2016.	  Daarnaast	  zullen	  
vergoedingen	  betaald	  worden	  aan	  voorgangers	  in	  de	  erediensten.	  Het	  is	  verder	  de	  bedoeling	  dat	  een	  
overeenkomst	  van	  opdracht	  zal	  worden	  aangegaan	  met	  een	  professioneel	  musicus	  voor	  8	  uur	  per	  
week.	  
	   	  



8	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	   	  

Schets	  meerjarenbegroting	  Fontein	  	  0,6	  FTE	  pred. rekening rekening begroting begroting begroting begroting begroting
Jan	  Boer	  2016	  01	  13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

aantal	  leden 0 0 125 175 225 275 325
Inkomsten

giften 6.700 13.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
actie	  kerkbalans 0 0 25.000 38.000 52.000 64.000 76.000
collecten 2.337 7.000 7.000 10.000 12.500 15.000 16.000

83 Totaal	  bijdragen	  levend	  geld 9.037 20.000 36.000 52.000 68.500 83.000 96.000

subsidies	  algemeen
	  	  	  	  	  fonds	  'positief	  orthodoxe	  gemeenten' 12.500 15.000 10.000 7.500 5.000
	  	  	  	  	  solidariteitskas 12.500 15.000 10.000 7.500 5.000
subsidies	  pioniersplek
	  	  	  	  	  missionair	  werk	  en	  kerkgroei 0 0 4.000 8.000 8.000 4.000 0
	  	  	  	  	  maatschappij	  van	  Welstand 0 0 4.000 8.000 8.000 4.000 0
	  	  	  	  	  Protestantse	  Gemeente	  Apeldoorn 0 0 5.000 10.000 10.000 5.000 0
totaal	  subsidies	  pioniersplek 0 0 13.000 26.000 26.000 13.000 0
Totaal	  baten 9.037 20.000 74.000 108.000 114.500 111.000 106.000

Lasten
Huur	  ruimte	  (Fontein	  algemeen) 0 6.000 12.300 10.500 10.700 12.500 14.300
Huur	  ruimte	  pioniersplek 1.000 3.000 3.100 1.500
Huur	  ruimte	  totaal 6.000 13.300 13.500 13.800 14.000 14.300

Gastvoorgangers 1.570 7.000 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Pastoraat	  (predikant	  Fontein	  algemeen) 21.000 40.775 43.600 47.600 51.600
Pastoraat	  (specifiek	  pioniersplek	  (ca.	  3	  uur	  per	  week) 3.000 6.100 6.200 3.100 0

43 Pastoraat	  totaal 24.000 46.875 49.800 50.700 51.600
44 Lasten	  kerkdiensten,	  catechese	  en	  o.k.a. 1.559 3.000 7.000 8.000 9.000 10.000 10.000
45 Verplichtingen	  en	  bijdr,	  andere	  organen 4.070 5.940 6.298 6.105 5.830
46 Pioniersplek	  (Musicus,	  ca.	  8	  uur	  per	  week) 5.000 10.000 10.000 5.000 0

Pioniersplek	  overig 4.000 6.900 6.700 3.400 0
Totaal	  kosten	  pioniersplek 13.000 26.000 26.000 13.000 0

47 Kosten	  Beheer	  en	  administratie 180 500 2.500 2.550 2.600 2.650 2.700
48 Rentelasten	  en	  koersverliezen 37 50 50 50 50 50 50

Afdracht	  PGA-‐centraal	  (€15	  per	  lid??) 0 1.800 1.875 2.625 3.375 4.125 4.875
Bijdrage	  solidariteitsfonds	  (15%	  bijdrage	  l.g.??) 5.400 7.800 10.275 12.450 14.400
Totaal	  lasten 3.346 18.350 73.195 106.240 113.898 110.480 105.755

Saldo 5.691 1.650 805 1.760 603 520 245

Pioniersplek	  afzonderlijk
Inkomsten	  pioniersplek 0 0 13.000 26.000 26.000 13.000 0
Uitgaven	  poniersplek 0 0 13.000 26.000 26.000 13.000 0
Saldo	  pioniersplek 0 0 0 0 0 0 0
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WERKPLAN	  
Sjabloonversie	  17	  september,	  definitief	  

	  
Dit	  werkplan	  is	  bedoeld	  om	  het	  pioniersplan	  (dat	  over	  de	  hoofdlijnen	  gaat)	  te	  concretiseren.	  Elk	  jaar	  
maakt	   u	   een	   nieuw	   werkplan,	   mede	   op	   basis	   van	   evaluaties	   tijdens	   de	   leergemeenschap.	   Want	  
pionieren	   is	  vaak	  werkend	  en	  biddend	  ontdekken	  wat	  goed	   is	  om	  te	  doen.	  Dit	  werkplan	   is	  ook	  een	  
hulpmiddel	   om	   jaarlijks	   de	   verwachtingen	   af	   te	   stemmen	  binnen	  het	   pioniersteam	  en	  met	   andere	  
betrokkenen.	  U	  kunt	  dit	  sjabloon	  gebruiken	  of	  zelf	  een	  werkplan	  maken	  over	  deze	  onderwerpen.	  
	  

Naam	  pioniersplek:	   	   De	  Fontein	  
	   	   	  Plaats	  pioniersplek:	   	   Apeldoorn	  

	   	   	  Periode	  uitvoering	  werkplan:	   	   2016	  
	   	   	  Versiedatum	  werkplan:	   	   14	  januari	  2016	  

	   	   	  Contactpersoon:	   	   Marjoleine	  Engelbert	  
	   	   	  Telefoon:	   	   055-‐3671673	  
	   	   	  E-‐mailadres:	   	   m.engelbert@hotmail.com	  

	   	   	  

Doelen	  bepalen	  
Wat	  zijn	  voor	  het	  komende	  jaar	  de	  belangrijkste	  doelen?	  Denk	  aan	  twee	  tot	  vijf	  concrete	  doelen	  en	  noem	  waar	  
mogelijk	  cijfers.	  Denk	  daarbij	  ook	  aan	  het	  aantal	  vrijwilligers,	  bezoekers,	  enzovoort.	  

Beoogde	  resultaat	  jaar	  1	  

Aan	  het	  einde	  van	  het	  eerste	  jaar:	  

-‐ Zijn	  er	  elke	  zondag	  interactieve	  bijeenkomsten	  gehouden	  met	  veel	  ruimte	  voor	  toerusting,	  
gebed	  en	  contact	  die	  door	  gemiddeld	  150	  bezoekers	  per	  week	  zijn	  bezocht	  
	  

-‐ Hebben	  er	  in	  elk	  geval	  vier	  gespreksgroepen	  gedraaid	  te	  hebben	  van	  ieder	  minstens	  	  
7	  personen	  
	  

-‐ Is	  er	  een	  toegerust	  team	  musici	  van	  minimaal	  15	  personen	  
	  

-‐ Is	  onderzocht	  wat	  jongeren	  op	  het	  gebied	  van	  muziek	  van	  de	  kerk	  verwachten	  en	  is	  zo	  
mogelijk	  uitvoering	  gegeven	  aan	  een	  jeugdactiviteit	  
	  

-‐ Is	  contact	  geweest	  met	  enkele	  scholen	  en	  muziekgezelschappen	  om	  te	  bezien	  of	  en	  hoe	  een	  
samenwerking	  mogelijk	  is	  
	  

-‐ Zijn	  er	  2	  gezinsbijeenkomsten	  georganiseerd	  waar	  per	  bijeenkomst	  minimaal	  5	  nieuwe	  
gezinnen	  deelnemen	  
	  

-‐ Hebben	  we	  een	  Top2000-‐dienst	  gehouden	  of	  een	  dienst	  met	  een	  soortgelijk	  karakter	  
	  

-‐ Hebben	  we	  onderzocht	  welke	  andere	  wervende	  vormen	  voor	  de	  Fontein	  geschikt	  kunnen	  
zijn	  om	  met	  het	  Evangelie	  naar	  buiten	  te	  treden	  
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Afstemmen	  op	  de	  context	  
Hoe	  laat	  u	  de	  visie	  en	  activiteiten	  aansluiten	  bij	  wat	  er	  leeft	  en	  bij	  de	  behoeftes?	  Hoe	  stemt	  u	  af	  op	  de	  context?	  

Wat	  er	  leeft	  in	  de	  omgeving	  De	  Fontein	  
De	  kerkgangers	  van	  De	  Fontein	  benaderen	  vrienden	  om	  mee	  te	  gaan.	  Gezinnen	  nodigen	  gezinnen,	  
grootouders,	  hun	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  en	  jongeren	  vrienden	  van	  school.	  Vanuit	  het	  
pioniersteam	  worden	  gesprekken	  aangegaan	  met	  de	  scholen	  en	  andere	  organisaties.	  Er	  wordt	  
gepeild	  of	  er	  interesse	  is	  om	  de	  activiteiten	  van	  deze	  organisatie	  te	  ondersteunen	  met	  goede	  musici.	  
De	  pioniersplek	  geeft	  veel	  ruimte	  aan	  de	  partner,	  maar	  vraagt	  wel	  activiteiten	  op	  te	  pakken	  op	  het	  
grensvlak	  met	  zingeving,	  persoonlijke	  of	  maatschappelijke	  vragen.	  Hierbij	  wordt	  de	  identiteit	  van	  de	  
partner	  gerespecteerd.	  
	  
Wat	  er	  leeft	  in	  de	  omgeving	  van	  bezoekers	  De	  Fontein	  	  	  	  
We	  hebben	  gezinnen	  met	  jonge	  kinderen	  veel	  te	  bieden.	  Aan	  bezoekers	  én	  de	  kinderen	  wordt	  
gevraagd	  waar	  behoefte	  aan	  is.	  
	  
Feed	  back	  
Er	  wordt	  op	  verschillende	  manieren	  aan	  feed	  back	  gedaan.	  Aan	  bezoekers	  van	  de	  bijeenkomsten	  
wordt	  gevraagd	  hoe	  ze	  de	  bijeenkomst	  ervaren	  hebben,	  wat	  aansluit	  en	  wat	  er	  beter	  kan.	  Ook	  de	  
gemeenteleden	  van	  De	  Fontein	  worden	  informeel	  gepolst.	  	  
Aan	  de	  organisaties	  waarmee	  een	  samenwerking	  wordt	  opgestart	  zal	  ook	  een	  evaluatiegesprek	  
gekoppeld	  worden.	  Het	  verslag	  van	  dit	  gesprek	  wordt	  ook	  aan	  de	  andere	  organisatie	  gestuurd.	  	  
Via	  Sociale	  Media	  wordt	  gemonitord	  wat	  mensen	  van	  de	  activiteiten	  vinden	  en	  wat	  beter	  kan.	  Het	  
geheel	  wordt	  samengevoegd	  in	  een	  jaarrapport	  wat	  aan	  de	  kerkenraadscommissie	  wordt	  
aangeboden.	  	  

Praktisch	  aan	  de	  slag	  
Welke	  activiteiten	  wilt	  u	  dit	  jaar	  realiseren	  om	  te	  bouwen	  aan	  de	  pioniersplek?	  Kunt	  u	  kort	  noemen	  wat	  u	  gaat	  
doen,	  voor	  wie	  en	  hoe	  vaak	  u	  dat	  wilt	  doen?	  

-‐ We	  gaan	  door	  met	  de	  erediensten	  en	  avondbijeenkomsten.	  In	  2016	  wordt	  het	  aantal	  
erediensten	  verdubbeld	  en	  zal	  elke	  week	  een	  eredienst	  worden	  voorbereid	  en	  gehouden.	  
Twee	  keer	  per	  maand	  wordt	  daarnaast	  een	  avondbijeenkomst	  gehouden.	  
	  

-‐ De	  kerkenraadscommissie	  stelt	  twee	  profielschetsen	  op.	  Eén	  van	  een	  pastor	  en	  één	  van	  een	  
musicus.	  Tevens	  wordt	  een	  commissie	  van	  vrijwilligers	  gevormd	  die	  de	  pioniersplek	  mee	  
vorm	  gaat	  geven.	  In	  overleg	  met	  (het	  moderamen	  van)	  de	  Algemene	  Kerkenraad	  wordt	  
vastgesteld	  volgens	  welke	  procedure	  de	  functies	  ingevuld	  gaan	  worden.	  	  
	  

-‐ Gemeenteopbouw	  en	  geloofsvisie	  worden	  verder	  vorm	  gegeven	  in	  gespreksgroepen	  en	  
gemeenteavonden	  
	  

-‐ De	  pastor	  en	  de	  musicus	  bouwen	  aan	  een	  team	  van	  multi-‐inzetbare	  musici	  (15+	  personen);	  
Zij	  komen	  uit	  de	  Fontein.	  Het	  team	  staat	  open	  voor	  nieuwe	  deelnemers.	  Met	  het	  team	  
wordt	  een	  programma	  opgezet	  over	  wat	  De	  Fontein	  de	  omgeving	  te	  bieden	  heeft.	  	  
	  

-‐ De	  leden	  van	  De	  Fontein	  worden	  toegerust	  in	  het	  luisteren	  naar	  de	  omgeving.	  	  
	  

-‐ Het	  Pioniersteam	  treedt	  in	  overleg	  met	  minimaal	  4	  scholen.	  Geluisterd	  wordt	  naar	  de	  
vragen	  die	  daar	  leven	  op	  het	  terrein	  van	  zingeving	  en	  muziek.	  Gepeild	  wordt	  waar	  (de	  
muziekgroep	  van)	  de	  Fontein	  een	  bijdrage	  kan	  leveren.	  
	  

-‐ Er	  wordt	  een	  Pr	  functionaris	  aangesteld	  (vrijwilliger)	  die	  de	  sociale	  media	  bijhoudt	  en	  
plaatselijke	  media	  en	  andere	  kerken	  betrekt	  bij	  de	  activiteiten.	  
	  

-‐ Training	  van	  de	  kinderleiding	  en	  begeleiding	  bij	  de	  keuze	  van	  het	  materiaal	  en	  activiteiten	  

De	  pioniersplek	  valt	  in	  de	  kern	  terug	  op	  vrijwilligers	  en	  twee	  professionals.	  Eén	  professional,	  de	  
pastor,	  rust	  de	  gemeente,	  kindernevendienstleiding	  en	  musici	  toe	  voor	  het	  pionieren	  en	  heeft	  
daarnaast	  de	  ‘gewone’	  pastorale	  taken	  die	  in	  elke	  gemeente	  voorkomen.	  De	  tweede	  professional	  is	  
musicus.	  Van	  de	  vrijwilligers	  zijn	  vooral	  de	  kerkenraadscommissie	  en	  het	  pioniersteam	  degenen	  die	  
zich	  bezig	  houden	  met	  de	  organisatie.	  
Allen	  weten	  zich	  gedragen	  door	  de	  werking	  	  van	  de	  Heilige	  Geest.	  
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Werken	  aan	  betrokkenheid	  
Hoe	  communiceert	  u	  met	  verschillende	  groepen	  betrokkenen?	  Denk	  aan	  vrijwilligers,	  mensen	  uit	  de	  doelgroep,	  
betrokken	  kerkelijke	  gemeente(s),	  donateurs,	  samenwerkingspartners,	  enzovoort.	  Kunt	  u	  noemen	  wat	  u	  gaat	  
doen	  –	  bijvoorbeeld	  met	  nieuwsbrieven,	  presentaties,	  persberichten	  –	  en	  hoe	  vaak	  u	  dat	  wilt	  doen?	  

Binnen	  de	  geloofsgemeenschap	  wordt	  ook	  aan	  andere	  initiatieven	  en	  invullingen	  van	  missionair	  zijn	  
en	  pionieren	  gedacht.	  Zonder	  de	  andere	  initiatieven	  onder	  te	  waarderen	  is	  het	  belangrijk	  om	  muziek	  
en	  het	  gezongen	  Woord	  als	  het	  bindende	  element	  in	  missionair	  zijn	  te	  zoeken	  en	  uit	  te	  leggen.	  We	  
willen	  onder	  leden	  van	  De	  Fontein	  en	  trouwe	  bezoekers/gasten	  aan	  inzicht	  en	  betrokkenheid	  
werken	  om	  het	  ‘maximale’	  uit	  muziek	  te	  halen	  in	  de	  geloofsgemeenschap.	  We	  zullen	  ons	  niet	  op	  
voorhand	  een	  ‘muziek-‐kerk’	  noemen	  maar	  het	  zou	  zeer	  wel	  mogelijk	  zijn	  dat	  De	  Fontein	  op	  die	  
manier	  bekend	  gaat	  staan.	  
Nu	  al	  zingen	  en	  musiceren	  we	  niet	  alleen	  op	  praiseavonden	  maar	  wordt	  er	  ook	  uitgelegd	  wat	  
‘praise’	  is	  en	  wat	  de	  rol	  van	  het	  lied	  en	  muziek	  daarin	  is.	  
Communicatie	  vindt	  plaats	  via	  de	  wekelijkse	  digitale	  nieuwsbrief,	  die	  al	  vanaf	  het	  begin	  van	  de	  pilot	  
wekelijks	  wordt	  toegezonden	  aan	  een	  toenemend	  aantal	  belangstellenden	  van	  binnen	  en	  (ver)	  
buiten	  Apeldoorn.	  Verder	  heeft	  de	  Fontein	  een	  facebookpagina	  en	  website	  die	  wekelijks	  worden	  
voorzien	  van	  informatie	  over	  komende	  diensten	  en	  activiteiten.	  Via	  deze	  media	  zijn	  opnames	  van	  de	  
erediensten	  te	  bezien	  en	  beluisteren.	  
In	  het	  kerkblad	  van	  de	  PGA	  heeft	  de	  Fontein	  een	  eigen,	  zij	  het	  kleine,	  rubriek.	  Getracht	  wordt	  via	  
lokale	  kranten	  en	  weekbladen	  informatie	  over	  activiteiten	  te	  verstrekken,	  maar	  dat	  blijkt	  nog	  niet	  
eenvoudig	  door	  de	  afhoudende	  houding	  van	  die	  media.	  

Op	  weg	  naar	  zelfstandigheid	  
Welke	  stappen	  wilt	  u	  dit	  jaar	  zitten	  die	  eraan	  bijdragen	  dat	  de	  pioniersplek	  zelfstandig	  wordt?	  Denk	  
bijvoorbeeld	  aan	  groei	  qua	  vrijwilligers,	  financiën,	  organisatorische	  stappen,	  enzovoort.	  

De	  pioniersplek	  zal	  er	  aan	  bijdragen	  dat	  De	  Fontein	  doorgroeit	  naar	  een	  zelfstandige	  gemeenschap	  
van	  ruim	  300	  actief	  betrokken	  personen.	  Bij	  deze	  omvang	  is	  er	  voldoende	  draagkracht	  om	  op	  eigen	  
gelegenheid	  missionaire	  activiteiten	  te	  ontwikkelen.	  Op	  termijn	  zal	  de	  Fontein	  doorgroeien	  naar	  een	  
wijkgemeente	  van	  bijzondere	  aard	  binnen	  de	  PGA.	  
	  
Als	  een	  pioniersplek	  groter	  wordt,	  kunt	  u	  te	  maken	  krijgen	  met	  juridische	  aansprakelijkheden	  en	  is	  het	  wijs	  om	  
dat	  goed	  te	  regelen.	  Is	  er	  dit	  jaar	  een	  rechtspersoon	  die	  aansprakelijkheden	  draagt?	  Zo	  ja,	  welke?	  

Ja,	  de	  PGA.	  

Bouwen	  aan	  een	  mooi	  team	  
Welke	  mensen	  vormen	  het	  team	  dat	  komend	  jaar	  het	  voortouw	  gaat	  nemen?	  Denk	  aan	  circa	  twee	  tot	  zeven	  
mensen.	  Wat	  is	  de	  taakverdeling?	  En	  hoeveel	  uren	  zijn	  naar	  schatting	  beschikbaar	  per	  persoon?	  De	  ingevulde	  
e-‐mailadressen	  gebruiken	  we	  om	  betrokkenen	  te	  informeren	  en	  te	  inspireren	  via	  een	  nieuwsbrief.	  

Naam	   	   E-‐mailadres	   	   Belangrijkste	  taak	   	   Uren	  /	  week	  
Marjoleine	  Engelbert	   	   m.engelbert@hotmail.com	   	   Linking	  pin	  kerkenraadscie	   	   4	  onbetaald	  

Marthilde	  te	  Kulve	   	   m.tekulve@gmail.com	   	   Link	  met	  jongeren	   	   2	  onbetaald	  

Martijn	  Bouwheer	   	   m.bouwheer.1@kpnmail.nl	   	   Musicus	   	   2	  onbetaald	  

Martin	  van	  Wettum	   	   martin@bletro.nl	   	   Beeld	  en	  geluid	   	   2	  onbetaald	  

Peter	  van	  Essen	   	   peter@van-‐essen.info	   	   Muziek	  leider	  en	  docent/trainer	   	   8	  betaald	  (indien	  hij	  als	  
musicus	  wordt	  aangesteld)	  

Lotte	  Kloosterboer	   	   ……	   	   Link	  met	  jongeren/muziek	   	   2	  onbetaald	  

Hans	  van	  Bruggen	   	   hans@vanbruggen.nl	   	   PR	   	   2	  onbetaald	  

	   	   	   	   Voorganger	   	   	  
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Welke	  stappen	  zet	  u	  dit	  jaar	  om	  het	  pioniersteam	  te	  verstevigen?	  In	  hoeverre	  investeert	  u	  tijd	  en	  geld	  in	  
trainingen	  en	  gezelligheid	  met	  elkaar?	  Gaat	  u	  wellicht	  mensen	  erbij	  zoeken?	  Hoe	  vaak	  overlegt	  u	  met	  elkaar?	  	  

Teamtrainings	  tweedaagse	  voorjaar	  2016	  
Masterclass	  ?	  
Gezamenlijke	  bijbelstudie	  
Samen	  muziek	  maken	  en	  ‘consumeren’	  
Nog	  nader	  in	  te	  vullen	  teambuildingsactiviteiten	  
	  
Dit	  werkplan	  omvat	  nuttige	  dingen,	  maar	  niet	  alles	  wat	  voor	  een	  nieuw	  jaar	  nodig	  is.	  Een	  actuele	  
begroting	  (met	  toelichting)	  en	  jaarplanning	  zijn	  ook	  handig.	  En	  gezamenlijke	  evaluaties	  helpen	  om	  
(nieuwe)	  doelen	  te	  bepalen.	  Deze	  evaluaties	  geeft	  u	  ook	  tijdens	  de	  leergemeenschap	  vorm.	  


