
Agenda 

Opening (Chiel) 

Financiën (Wim) 

Missionair werk (Sander) 

Vergroten betrokkenheid (Wim) 

Avondbijeenkomsten en kringen (Sjoerd) 



Financiën De Fontein 

- Hoe staan we er voor in 2021

- Wat betekent dit?

- Jaren 2022 t/m 2024

- Vanaf 2025



Verwachting 2021
2021

verwachting

Inkomsten Actie kerkbalans 66.000
Collectes 8.500
Overige giften 7.000
Subsidies 13.500

95.000

Uitgaven Voorgangers 103.000
Huur gebouwen 5.000
Lasten kerkdiensten, catechese 
en overige kosten
Missionaire activiteiten

13.000

5.000
Afdracht PGA 7.000

133.000

Saldo -38.000 



Wat betekent dit?

Verlies in 2021 van              - 38.000

Dit kunnen we opvangen met:

Opgebouwd vermogen t/m 2020 33.516

Gebruik 1/3e deel legaat           5.000



Jaren 2022 t/m 2024

Verwacht tekort 2022 -38.000 

Verwacht tekort 2023 -43.000 

Verwacht tekort 2024 - 1.000 

-82.000 

Uitgangspunten:
verwachte ledengroei naar 300 

toename opbrengsten 2% per jaar



Vanaf 2025

De predikanten hebben een dienstverband tot september 2024.

Voor de jaren daarna kunnen we nog beslissen wat we gaan doen.

Bij een gelijkblijvend ledenaantal en opbrengsten als in 2024, zou er dan 

€ 75.000 per jaar beschikbaar zijn voor predikantskosten.



Over AK, CvK en de PGA 

- Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) bestaat uit 8 wijken 

- CvK-posities vacant 

- Stuivertje wisselen 

- Nieuwe voorzitters AK, CvK en secr. CvK

- Steven Lobregt, Marjoleine Engelbert en Els den Braber 

- Positie De Fontein tov. PGA op langere termijn 



2020-2021

Pionieren in 
Apeldoorn & 
Zuidbroek



"De Fontein in Apeldoorn is een missionaire gemeente binnen de PGA
en de vierde pioniersplek in Apeldoorn. 
Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerk-zijn 
die gericht is op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk."

"Voor deze gemeenschap staat ons voor ogen dat we erediensten houden
onder leiding van een kerkenraadscommissie; 
in verantwoordelijkheid aan de AK;
en bij voorkeur begeleid door een predikant met ervaring in gemeenteopbouw.
Wij richten ons daarbij op die mensen uit de PGA die overwegen hun eigen gemeente 
te verlaten omdat zij daarin iets missen;
en op mensen die nog niet of niet meer bij de PGA horen."



In 3x2 stappen 
protestants
pionieren

Luisteren;
Liefhebben en dienen 

Netwerk ontwikkelen;
Geloven verkennen

Kerk-zijn ontdekken...
en opnieuw!



Klein
Terras
Thuis & in de tuin
Foodtruck

Waar gebeurt 
zingeving, 

betekenis of 
geloof?

Groot
Cultuur
Festival

Organisaties

Toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschauw nam... (Hand.16) 



Apeldoorn wordt gerekend tot het zogenaamde ‘Mid-size Utopia’: 
een kring van stedelijke regio’s rondom de Randstad, 
die als "Buitensteden" het hoogste woonideaal van de Nederlander in huis hebben: de 
voordelen van wonen in een stad 
gecombineerd met de kwaliteiten van leven in een buitengebied.

Ruim, groen en veilig

Latere generaties

Horeca, cultuur + leisure



Activiteiten

Fonteiners

Apeldoorners

Lichtjesavond: 50+ kijkers;
12 persoonlijke reacties

Lichtjesavond, najaar 2020

Zuidbroeker, buurtteam en
Facebookgroep

Marjoleine, technisch team en  
muziekgroep



Bewoners Kristal

"Ik vind het heerlijk, dat 
verzetje."

(Jonge) Ouders

"Met de kinderen 
positief bezig zijn." 

Tieners

"JongerenCentrum om 
elkaar te ontmoeten; 
samen iets te doen."

The Word became flesh and blood; and moved into the neighborhood (Joh.1)



Lichtjes
Avond

Palmpasen Jeugdhonk Buurtbank Gesprekken

Fonteiners

Apeldoorners

Persoonlijk

Geloof

PGA



>100 70 12

// Kerken + Present
Buurtbank
sept 2021

// PGA
Pop Up Kerk 2.0
midden 2022

// Martijn v D 
Diep Leven
jan 2022

// Berea - Noord 
Debatavonden
eind 2021

// Jongeren Z & F
Jeugdhonk
sept 2021

// Fonteiners
Alpha Cursus
eind 2021

// Fonteiners
Kingdome come
begin 2022

3
// Fonteiners
Pionierteam
eind 2021

// Lukas, Kevin
Geloof & jongeren
zomer 2022

// Apeldoorners
Doopdienst
zomer 2024



Youth Ministry

Meet Up 
Tegenlicht 055

Parenting Course

Scholen Klein VBF 
(12 september)

Use Less
(29 augustus)

Daklozen & 
Zwerfjongeren

Q & A avonden 

Noorderlicht

Feestdagen 



Vergroten betrokkenheid 

KC

- Vervanging 3 vertrekkende KC’ers (Marjoleine, Nelleke, Chiel) 

- Zoeken 3 extra KC’ers (vz, secr., penningmeester) 

- Taakverdeling komt later 

- Vertegenwoordiger werkgroep 

Taken 

- Visie/beleid vaststellen 

- Overkoepelend beleid 

- Geloofsgesprekken 

- OvD

- Minimaal 3 jaar 



Werkgroepen 

Wat gebeurt er eigenlijk in de gemeente? 

Missionair (projecten scholen, Zuidbroek) 

Pastoraat (crisis, jeugd, ouderen)

Diaconaat (collecten, voedselbank) 

Jeugd (kinderen, tieners) 

Financiën 

Vieren (diensten, oppas, knd, voorbede)

Facilitair (techniek, bakploeg, stoelen) 

Muziek 

Ondersteunend (AK, wijken, ledenadministratie, website) 



Taken werkgroepen 

- Beleidsbepaling + voorbereiding op eigen gebied 

- Voorbereiding en uitvoering beleid 

- 2 x per jaar overleg met KC 

- Maandelijks overleg in eigen werkgroep 

- Minimaal 1 jaar commitment 



Sjoerd 



Avondbijeenkomsten 2021-2022

DOEL?

Het aanbieden van andere vormen van kerk-zijn buiten de ochtenddienst om, primair gericht op 

eigen doelgroepen en thematiek.

WANNEER?

In principe ad hoc, dus geen vaststaand rooster, maar vrij in te vullen:



WAT?

- Er moet in beginsel een publiek voor zijn, dit in tegenstelling tot 

particuliere interesses van één of enkele initiatiefnemers. Kortom: de 

focus moet gericht zijn op groei en vorming van de gemeente en 

daarbuiten en niet beantwoorden aan individuele verlangens. In de 

praktijk kan dit vaak goed samen gaan. 

- Per seizoen worden er 3 á 4 muziekavonden georganiseerd (praise, 

evensongs, Joh. de Heer, psalmen, etc.). 

- Per bijeenkomst moet worden gekeken naar welke vorm past bij de 

inhoud. Moet men fysiek samenkomen in het Kristal of kan men ook 

online deelnemen? Dit verlicht de druk op technici en ondersteuners.



Activiteiten zoals jeugddiensten kunnen daarnaast ook in de 

morgendiensten georganiseerd worden. 

Commissie: Marthilde te Kulve, Arnold Dubbelman, Sander Ris, Sjoerd 

Muller (aanspreekpunt) 



Kringenwerk 2021/2022

WAAROM: 

- Vervolg van bestaand (online) kringenwerk (geloofsopbouw, omzien naar 

elkaar)

- Introducerend voor nieuwe leden

- Verbinden na anderhalf jaar corona

WANNEER: 

- Eens per twee weken van september t/m december, liefst fysiek, in de 

huiskamer van één van de deelnemers. Groepsindeling liefst per wijk 

(daardoor gemêleerd qua achtergrond, leeftijd).

HOE: 

Thematiek: de thematiek van de kringen sluit aan bij de preken van de 

eigen voorgangers gehouden op de zondagochtend voorafgaand aan 

de kringbijeenkomst. In dit najaar (september t/m december).  



Globaal volgen we hierin de zogenaamde 8 g’s: 

God centraal – het gaat in de kerk om God en niet om menselijke dingen 

zoals status en aanzien 

Gods woord – dit is onze basis en hierop zijn we altijd aanspreekbaar

Gebed – op deze manier blijven we in contact met God en brengen we 

elkaar en de stad bij God

Genade – dit woord kenmerkt altijd, als het goed is, onze woorden, maar 

ook onze daden

Gemeenschap – we zetten ons in voor elkaar, zodat iedere betrokkene 

zich gekend weet 

Gavengericht – we geloven dat ieder mens zijn eigen gaven en talenten 

heeft en dit willen we de ruimte geven

Gaan – natuurlijk komen we naar de kerk, maar we inspireren elkaar om 

steeds weer de wereld in te gaan met het goede nieuws van Jezus 

Christus 

Gerechtigheid – hiervoor willen we ons inzetten, dat de dingen in deze 

wereld recht komen 


