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 Midzomernacht op het Wad 

CURSUS AANBOD 

OP ZOEK NAAR NIEUWE WEGEN IN HET PASTORAAT 

Plaats  Ede  (locatie wordt nog nader bekend gemaakt) 

Data  15, 22 en 29 september 2015 

Tijd  19.30 – 22.00 uur 

Cursusleiding  Floor Barnhoorn, e-mail f.barnhoorn@protestantsekerk.nl   en  

                         Nelleke Drop, n.drop@protestantsekerk.nl 

Bij pastoraat denken we allereerst aan het individuele huisbezoek. Hoe zinvol en 

belangrijk ook, dat heeft z’n beperkingen. Maar vindt pastoraat niet op veel 

meer plekken plaats? In deze cursus van drie avonden denken we na over wat de 

essentie van pastoraat is en gaan we op zoek naar nieuwe vormen voor de eigen 

gemeente. 

Een cursus voor pastorale medewerkers, ouderlingen, predikanten en kerkelijk 

werkers om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van pastoraat. Het verdient 

aanbeveling deze cursus met minstens twee personen uit eenzelfde gemeente te 

volgen. Samen bezinnen we ons op de betekenis van pastoraat en het belang 

ervan in de gemeente en zetten we stappen naar een vernieuwd pastoraal be-

leid.  

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus. 

 

BASISCURSUS DIACONAAT 

Plaats  Tiel    Barchem 

  Drumptsehof, De Balije 1 De Hoeksteen, Beukenlaan 20 

Data  donderdag 24 september, maandag 26 oktober, 

                         1 en 8 oktober  2015  2 en 9 november 2015 

Tijd  19.30 – 22.00 uur 

Cursusleider  Herman Ekenhorst: info@hermanekenhorst.nl 

Kosten  € 24 per persoon voor 3 avonden incl. map koffie en thee 

Voor wie  Diakenen, leden van een diaconale werkgroep en mensen die      

                         meer willen weten over diaconaat 

 

 

 

 

 

        

    

 

Dienstenorganisatie 

Protestantse Kerk 

Steunpunt ZuidOost 

Postbus 175,  6980 AD Doesburg 

e-mail: zuidoost@protestantsekerk.nl 

 

April 2015 

   

Classes en gemeenteadviseurs: 

Achterhoek West 

Floor Barnhoorn  

f.barnhoorn@protestantsekerk.nl 

(06) 15 90 85 58 

 

Apeldoorn (m.u.v. stad) en Nijmegen 

Nelleke Drop   

n.drop@protestantsekerk.nl 

(06)15 90 85 51 

 

Arnhem en Achterhoek Oost  

Trix Drewes   

t.drewes@protestantsekerk.nl 

(06) 15 90 85 50 

 

Bommel, Harderwijk , Apeldoorn (stad) 

Jan Boer   

j.boer@protestansekerk.nl 

(06) 29 39 98 00 

 

Ede en Tiel 

Jantine Sonnenberg 

j.sonnenberg@protestantsekerk.nl  

(06) 50 73 39 26 

 

Hattem  

Bea Mulder   

b.mulder@protestantsekerk.nl  

(06) 15 90 85 61 

 

Nijkerk 

Aart Peters   

a.peters@protestantsekerk.nl  

(06) 15 90 85 54  

 

RACV 

Dr. J. van Beelen 

j.van.beelen@protestantsekerk.nl 

(06) 15 14 92 71 

 

Kerkbeheer 

Wim de Vos,  

w.de.vos@protestantsekerk.nl 

(06) 21 87 91 10 
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De eerste twee avonden gaan over: Wat is diaconaat en Diaco-

naal beleid. 

De derde avond is een keuze uit twee van de volgende onderde-

len en wordt in de eerste 2 avonden gezamenlijk vastgesteld 

- Diaconaat en eredienst 

- Diaconaat en geld 

- Duurzaamheid en kerk 

- Het diaconale bewustzijn van de gemeente 

- Armoede in Nederland 

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus  

 

BASISCURSUS PASTORAAT  

Plaats   Hengelo  

Ons Huis te Hengelo (Gld) 

Data   donderdagavond 8, 15 en 29 oktober 2015 

Cursusleider Floor Barnhoorn: f.barnhoorn@protestantsekerk.nl  

Kosten  € 24 per persoon voor 3 avonden incl. map koffie en thee 

Voor wie Mensen die een taak hebben in het pastoraat en mensen die  

                         zich oriënteren op een taak in het pastoraat 

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus 

 

CURSUS KERK EN COMMUNICATIE 

Plaats  Zaltbommel 

                         Het Anker, Vergtweg 87 

Data  dinsdag 3, 17 november en 24 november 2015 

Cursusleider   Herman Ekenhorst: info@hermanekenhorst.nl  

Kosten  € 24 per persoon voor 3 avonden incl. map koffie en thee 

Voor wie  Leden van een werkgroep in de gemeente die zich bezig houden 

met samenstelling en redactie van een kerkblad en een website. Kerkenraadsle-

den die zich vooral willen toeleggen op een goed communicatiebeleid van de 

gemeente 

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus 

 

INSTRUCTIEBIJEENKOMST MICHACURSUS 

Plaats  Apeldoorn    

  De Hofstad, Hofveld 52 

Data  dinsdag 6 oktober  

Tijd  19.30 – 22.00 uur 

Cursusleider  Jantine Sonnenberg: j.sonnenberg@protestantsekerk.nl  

Kosten  € 10 per persoon, exclusief materiaal.  

Voor wie  Voor wie als cursusleider of assistent-cursusleider de Micha-

cursus plaatselijk wil opzetten en voor diakenen en anderen die zich willen ori-

enteren op de Michacursus 

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze instructiebijeenkomst 

 

 

 

 

 

 

  
Vooraankondiging 

 

  

 

KERKEN EN WMO-DAG 2015 

 

Plaats  Utrecht  

Protestants Landelijk  

Dienstencentrum,  

Joseph Haydenlaan 2A 

Datum vrijdag 2 oktober 2015   

 

Het thema is ‘De zorgzame Kerk  

in de praktijk’. 

Onder meer worden op deze dag de 

resultaten van een aantal pilots 

gepresenteerd.  

De dag wordt georganiseerd door 

Kerk in Actie in samenwerking met 

de Federatie van Diaconieën.  
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GRAAG UW AANDACHT VOOR… 

WERKWEEK VOOR LITURGIE EN KERKMUZIEK 2015 

 

Plaats                Hoeven 

                         Centrum Bovendonk, Hofstraat 8 (dichtbij Bergen op Zoom en  

                         Roosendaal 

Data                  Dinsdag 14 juli - vrijdag 17 juli 2015 

Tijd                   aankomst dinsdag 9.30 - 11.00 uur, vertrek vrijdag 14.00 uur  

 

De Protestantse Kerk organiseert deze zomer voor de 43ste keer de werkweek 

voor liturgie en kerkmuziek. 

Vier dagen samen in een oud klooster, vier dagen zingen, vier dagen leren over 

liturgie en kerkmuziek.  

Het thema van de werkweek is: Versta je me?: over de taal van de liturgie. 

Dit thema wordt uitgediept in lezingen, workshops, muziek en in vieringen. Alle 

vormen van communicatie in de liturgie komen aan bod. 

In de kapel van Centrum Bovendonk in Hoeven zullen de vieringen plaatsvinden.  

Voor predikanten, kerkelijk werkers, dirigenten, organisten, zangers en voor 

iedereen die zich betrokken weet bij de kerk, het vieren, de muziek. 

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze werkweek 

 

KERKELIJKE NOODFONDSEN BELANGRIJKE BUFFER ARMOEDEBELEID 

 

Kerkelijke noodfondsen zijn een belangrijke buffer onder het vangnet van de 

lokale overheid. Het armoedebeleid kent vele gaten waarbij noodfondsen een 

aanvullende functie vervullen. De belangrijkste knelpunten waar noodfondsen 

mee te maken hebben zijn schuldenproblematiek, het langdurig moeten rond-

komen van een laag inkomen, onvoorziene hoge uitgaven of incidentele finan-

ciële tegenslag en de wachttijden bij toekenning van een uitkering.  

 

Weinig rek 

Veel mensen die door een noodfonds geholpen worden, hebben weinig finan-

ciële rek. “Als de wasmachine kapotgaat, hebben ze geen middelen om een 

nieuw exemplaar aan te schaffen. Noodfondsen kunnen in zo’n geval insprin-

gen”, aldus Meta Floor van Kerk in Actie. “Bestaand armoedebeleid van lokale 

overheden voorziet hier niet in. Noodfondsen hebben hiermee een belangrijke 

functie: ze kunnen voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede. 

Het gaat wel om incidentele hulp. Noodfondsen zijn niet bedoeld om structu-

reel bij te springen, maar krijgen toch steeds meer te maken met structurele 

problemen, doordat mensen langdurig in de schulden zitten of structureel 

moeten rondkomen van een laag inkomen.”  

Het aantal kerkelijke noodfondsen neemt toe. Momenteel zijn er zo’n 80 fond-

sen actief, dit aantal zal komende jaren naar alle waarschijnlijkheid verdubbe-

len. Kerkelijke noodfondsen worden gefinancierd door kerken, maar via de 

fondsen worden juist mensen buiten de kerk geholpen. De belangrijkste reden 

dat het aantal noodfondsen toeneemt, is de nog steeds toenemende armoede 

in Nederland.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kerk in Actiepersvoorlichter: 

Maurits van Stuijvenberg: m.van.stuijvenberg@kerkinactie.nl / (06)  4546 8825 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADRESWIJZIGINGEN 

Om adresgegevens beter te kunnen 

beheren in de Dienstenorganisatie, 

verzoeken wij u de adres-mutaties 

te laten uitvoeren door uw lokaal 

beheerder in het LRP-systeem. 

Met ons schrijven van juni 2014, 

verzoek controle gegevens ten  

behoeve van uitgave jaarboek  en 

ANBI wetgeving,  is al aan de  

lokaalbeheerder verzocht om  

de volgende gegevens te beheren: 

 

- Kerkenraad 

- College van Kerkrentmeesters 

- College van Diakenen 

- Kerkelijk Bureau 

- Kerkgebouwen 

Adreswijzigingen van andere aard 

kunt u door geven aan 

adressen@protestantsekerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling en eindredactie  

nieuwsbrief: 

Hanneke Koekoek 

Officemanager Steunpunt  

  

Zuidoost 

h.koekoek@protestantsekerk.nl 
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