
Gemeenteavond De Fontein
15 maart 2022

19.30 – 21.30 uur 



Agenda 

19.30 Opening Wim 

19.45 Taakgroep jeugd Ciska/Bart 

20.05 Taakgroep vieren Remco 

20.25 Pauze 

20.40 Taakgroep missionair Marthilde 

21.00 Financiën Jenine

21.15 Vragen 

21.30 Afsluiting Sjoerd 



De witte 
kruisiging
Marc Chagall



UPDATE JEUGDWERK
Crèche | Kinderkerk | Juniaz | Flow | 16+ | 18+



WAT IS JOUW MOOISTE 
HERINNERING ALS HET 
GAAT OM EEN JEUGD-
OF KINDERACTIVITEIT 
IN DE FONTEIN?



Crèche

• 0-3 jarigen

• Groeiend aantal kinderen

• Nieuwe coordinator

• Team van 8 volwassenen en 8 
tieners

• Twee nieuwe ruimtes



Kinderkerk

• Onderbouw (gr 1-3) en bovenbouw (gr 4-8)

• Variërend van 14 tot 21 kinderen

• 4 teams van kinderwerkers

• Twee nieuwe ruimtes



Kinderkerk Special



Kinderlied en kindermoment



Club Juniaz

• Groep 5 t/m 8 van de Fontein en Samuelkerk

• Vrijdagavond om de week in de Samuelkerk

• Clubleiding: Evert, Ria, Thirse en Ard



ONZE 
JEUGDGROEPEN 

12+

- FLOW: Petra, Herma, Arnold, 
Dick, Linde, Martijn, Elske ten 
Voorde en Renske Jacobs→ 15 
tieners

- 16+: Annemiek, Gert-Jan, Bart →
17 jongeren

- 18+: Margriet, Emiel, Sander, 
Berry 



MOMENTEN 
VIEREN!

• Hechte groep met ruimte voor diepgang bij 
de 16+ en 18+.

• Kindermomenten in de dienst: 
betrokkenheid en inzet van kinderen
(zingen, muziek maken, dansen, …).

• Betrokkenheid door de (online) 
kinderkerkvorm tijdens Corona

• Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 
jeugd bij de wekelijkse techniek

• Groei door samengaan van de kringen EN 
leiding! (Samuëlkerk en Fontein)

• Regelmatig samenkomen met jeugdleiders

• Kennismaking en ontwikkelingen
interkerkelijk jeugdwerk



OP DE PLANNING...

• Nieuwe, frisse start en impuls na Corona → activiteiten 
& ontmoeten!

• Verdere uitbouw visie en missie voor en met de jeugd 
met kleinere groep + jeugd

• Wie willen we zijn?

• Wat is daarvoor nodig? 

• Bemoedigingsavond voor jeugdwerkers gepland op 15 
mei

• Interkerkelijke jeugdactiviteit op Busloo → September

• Vooruitkijken....

• Atijd ruimte voor nieuwe kinder- & 
jeugdwerkers...

• Coördinator jeugddiensten



HOE KUN JIJ ALS 
GEMEENTELID 
VORMGEVEN AAN 
OF MEELEVEN MET 
ONS KINDER- & 
JEUGDWERK?
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Prijs de HEER, mijn ziel. HEER, mijn God, hoe groot bent 
u. Met glans en glorie bent u bekleed, in een mantel 
van licht gehuld.

Psalm 104



U spant de hemel uit als een tentdoek…

U maakt van de winden uw boden…

U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen…

De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij 
God om voedsel…

De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de 
avond…



Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met 
wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.

En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste 
tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich 
uw hand, dan worden zij verzadigd.

De luister van de HEER moge eeuwig duren, laat de 
HEER zich verheugen in zijn werken.



Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben. 

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn. 

Johannes 13:34
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Uitgangspunten

• De liefde van God voor ons, de liefde van ons voor God en de liefde 
voor elkaar staat centraal. Van daaruit willen we leven en vieren.

• De Fontein is en blijft een missionaire gemeente en ‘Geworteld in 
Schrift en belijdenis, verbonden met Christus en zijn evangelie, levend 
in de vrijheid van de Geest.'

• De Fontein is en blijft onderdeel van de PKN en de PGA.



VragenDe eerste ronde



Belangrijke vragen

• Uit welke onderdelen bestaat een viering? En in welke volgorde?

• Hoe vieren we als pioniersgemeente?

• Hoe kunnen we vieringen slim organiseren, zodat we het steeds weer 
waar kunnen maken?

• Hoe betrekken we mensen bij vieringen? Wat zijn hun rollen? En hoe 
zorgen we dat alle betrokken energie krijgen van hun inspanning?

• Welke liederen zingen we in een viering?



Maar eerst…

• Wat verlangt God van ons als Fontein als het om vieren gaat? Wat 
zegt de bijbel over vieringen?

• Wat vieren we?

• Waarom vieren we?

• Met en voor wie vieren we?

• Wanneer en waar vieren we?



Eerste aanzet tot antwoorden

• We vieren de opstanding van Jezus. We vieren het leven en zijn hier 
dankbaar voor.

• Maar er is ook ruimte voor verdriet, onzekerheid en vragen.
• We willen liefde van God voor ons aan elkaar doorgeven. We vieren samen 

en iedereen is welkom, wie je ook bent. Van jong tot oud. We omarmen 
onze diversiteit.

• We willen ‘echt’ zijn. De vorm is ook belangrijk, maar om de inhoud te 
versterken.

• We willen toegankelijk zijn en begrijpelijke taal spreken.
• De viering is een rustpunt in de week waarin we worden bepaald waar het 

echt om gaat. De wekelijkse cadans helpt ons steeds weer die rust te 
zoeken.



Eerste aanzet tot antwoorden

• Vieren doen we niet alleen op zondagochtend. De viering heeft effect 
op de hele week.

• We vieren om God te ontmoeten en om elkaar te ontmoeten. We 
zingen, lezen, leren en bidden samen. En we drinken koffie samen.

• De zondagse viering is voor mensen die willen groeien in geloof. 
Toegankelijk voor iedereen, iedereen moet zich welkom voelen, maar 
voor een eerste kennismaking worden andere missionaire activiteiten 
georganiseerd.

• We vieren samen en zijn bij vieringen betrokken in de voorbereiding 
van de dienst en tijdens de dienst.



Meer vragenDe tweede ronde



Gesprek in de gemeente

• Hoe ziet een viering eruit waar jij blij van wordt?

• Hoe kun jij je talenten inzetten voor zo’n viering?

• En misschien ook: waar ben je allergisch voor?

• In gesprek:
• Kringen

• Na de dienst

• …



De Fontein Apeldoorn

- Het jaar 2021

- Vermogen 2021

- Begroting 2022

- Vermogen 2022

- T/m 2024



Jaar 2021
Begroting

InkomstenActie kerkbalans 76.000
Collectes 13.000
Giften e.d. 10.400
Extra bijdrage
Subsidies 9.000

108.400

Uitgaven Voorgangers 103.000
Huur gebouwen 11.000
Lasten kerkdiensten, catechese en 
overige 13.400
Missionaire activiteiten 5.000
Afdracht PGA 7.000

139.400

Saldo -31.000 

Realisatie
63.178

8.169
5.998
5.127

14.492
97.464



Subsidies 2021

PKN Subsidies jaar 5 3.000 3.000

Protestantse Fondsen jaar 4 2.667

Protestantse Fondsen jaar 5 3.000 3.000

Prot. Gemeente Apeldoorn 3.000 3.000
Afdracht PGA restitutie 
2020 3.325

9.000 14.992



Jaar 2021

-21.377 

Begroting
InkomstenActie kerkbalans 76.000

Collectes 13.000
Giften e.d. 10.400
Extra bijdrage
Subsidies 9.000

108.400

Uitgaven Voorgangers 103.000
Huur gebouwen 11.000
Lasten kerkdiensten, catechese en 
overige 13.400
Missionaire activiteiten 5.000
Afdracht PGA 7.000

139.400

Saldo -31.000 

Realisatie
63.178

8.169
5.998
5.127

14.492
97.464

101.836

4.691

10.122

1.768

424

118.841



Vermogen 2021

Resultaat 2021 -21.377 

Gebruik legaat tbv missionaire arbeid Sander 5.000 

Resterend tekort -16.377 

Opgebouwde reserves tm 2020 33.516 

Nog over voor komende jaren 17.139 



Begroting 2022
2022

Begroting

Inkomsten Actie kerkbalans 76.000

Collectes 9.500

Overige giften 5.500

Subsidies 6.300

97.300

Uitgaven Voorgangers 107.800

Huur gebouwen 6.200

Lasten kerkdiensten, catechese en 
overige kosten
Missionaire activiteiten

16.150

5.100

Afdracht PGA 7.000

142.250

Saldo -44.950 



Vermogen 2022

Resultaat 2022 -44.950 

Gebruik legaat tbv missionaire arbeid Sander 5.000 

Resterend tekort -39.950 

Opgebouwde reserves 17.139 

Tekort / Garantstelling -22.811 



En de jaren daarna?

Verwacht tekort 2023 -47.000 

Verwacht tekort 2024 -14.000 

-61.000 


