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Onze Gemeente

Inleiding

Voor u ligt de informatiegids van de 
Protestantse Gemeente Bredevoort   
Een beknopt boekje, bedoeld om u de 
weg te wijzen binnen de Protestantse 
Gemeente Bredevoort  Met deze gids 
willen we behulpzaam zijn bij vragen met 
betrekking tot belangrijke zaken als doop, 
trouwen en overlijden  We lichten u in over 
hoe de Protestantse Gemeente Bredevoort 
is georganiseerd en vertellen over onze 
doelstellingen en activiteiten   
Mocht u bij het lezen van deze gids nog 
vragen hebben of informatie missen,  
neem dan gerust contact met ons op:

 
Ada Endeveld,  
predikant ( 0543-538848  * predikant@pkn-bredevoort nl

Jan Ebbers,  
scriba  ( 0543-451495  * scriba@pkn-bredevoort nl

Onze gemeente

Sinds 1 juli 2006 draagt onze kerk de naam Protestantse Gemeente Bredevoort, 
voortgekomen uit de samenvoeging van de Gereformeerde Kerk Bredevoort en de 
Hervormde Gemeente Bredevoort  Het aantal leden is ruim 960  Het merendeel van 
de leden woont in Bredevoort en in de buurtschappen Barlo, de Haart, de Hollenberg, 
’t Klooster, Miste en het Woold 

Onze visie

Als Protestantse Gemeente Bredevoort streven we ernaar ruimte te bieden voor zingeving 
ten behoeve van mensen binnen en buiten de kerk vanuit een christelijke gemeenschap, 
in vertrouwen op de verbondenheid met God en met elkaar en ons inzettend voor een 
betere wereld 
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Gebouwen

Het kerkgebouw van de gemeente is de St  Joriskerk (sinds 1315),  
gelegen in het centrum van Bredevoort 

St. Joriskerk 
Markt 3 - 7126 AZ Bredevoort

Kosters: 
Henk Luimes  ( 0543-471154  * stjoriskerk@pkn-bredevoort nl 
Jan Navis  ( 0543-451943  * stjoriskerk@pkn-bredevoort nl 
 
Het kerkelijk centrum ligt direct tegenover de kerk en heet ’t Koppelhuis 

’t Koppelhuis 
Markt 2a - 7126 AZ Bredevoort  
 ( 0543-451503 
Beheerder: 
Wilma Kleinhesselink  ( 06-25570229  * koppelhuis@pkn-bredevoort nl
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Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst  Aanvang is 10 00 uur in de winter(tijd)  
en 9 30 uur in de zomer(tijd) 

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad Kerkvenster  
en op de agenda van onze website: www pkn-bredevoort nl 

Tijdens elke viering is er kindernevendienst voor kinderen tot ongeveer 12 jaar   
In ’t Koppelhuis tegenover de kerk is elke zondag kinderoppas 

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om koffie te drinken 
in ’t Koppelhuis  In de maanden januari, juli en augustus is er elke zondag koffiedrinken 
na de dienst 

Actuele informatie

In het kerkblad Kerkvenster is actuele informatie over de  
kerkdiensten en activiteiten van onze gemeente te vinden 

Het kerkblad is ook te lezen op de website: www kerkvenster nl 

Het correspondentieadres van Kerkvenster in Bredevoort is: 
Wil Vroman ( 0543-452804  * hvroman@hetnet nl

Meer informatie over onze gemeente is te vinden via: 
Website: www pkn-bredevoort nl 
Twitter:  Prot Gem Bredevoort of @StJoriskerk 
Facebook:  Beweging rond de Kerk - Protestantse Gemeente Bredevoort

Ledenadministratie

De administratie van leden, geboorte, doop, huwelijk, verhuizing en overlijden 
wordt verzorgd door Henk Siebelink  Hoewel de administratie sinds een aantal jaren 
geautomatiseerd is, houdt Henk ook de traditionele boeken van doop, belijdenis, 
trouwen en overlijden bij 

Ledenadministratie: 
Henk Siebelink ( 0543-451824  * ledenregistratie@pkn-bredevoort nl
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Belangrijke momenten in het leven

De Binnenkamer: een persoonlijk gesprek

Soms kan er plotseling zoveel in je leven veranderen, dat je er behoefte aan hebt 
om alles op een rijtje te zetten  Voor iedereen kan het goed zijn om een keer zijn 
of haar verhaal kwijt te kunnen in een sfeer van vertrouwen  Heeft u behoefte aan 
een persoonlijk gesprek, een luisterend oor, of wilt u praten over de waarden en 
doelen in het leven? Dan kunt u terecht bij de leden van de Kerngroep Pastoraat 

Contactpersoon: 
ds  Ada Endeveld  ( 0543-538848  * predikant@pkn-bredevoort nl 

Koppelstraat 40 - 7126 AJ Bredevoort

Dopen

Leden van de kerk kunnen hun kind laten dopen  Het is voldoende als 
één van de  ouders lid is van de Protestantse Gemeente Bredevoort  
Dopen vindt altijd plaats tijdens de  viering op zondagmorgen   
Er worden speciale zondagen voor vastgesteld, maar er is altijd 
overleg mogelijk over de datum  Als we een geboortekaartje 
ontvangen, nemen we altijd contact op met de ouders  Neem voor 
meer inlichtingen of nadere afspraken contact op met de predikant 
of de Kerngroep Pastoraat, scriba of voorzitter van de kerkenraad 
(zie gegevens verderop in het informatieboekje) 

 
 
 
 

Trouwen

Wanneer u als lid van de Protestantse Gemeente Bredevoort uw huwelijk kerkelijk  
wilt laten bevestigen, neemt u dan minstens zes weken van tevoren contact op  
over de trouwdienst met de predikant,  
ds  Ada Endeveld  ( 0543-538848  * predikant@pkn-bredevoort nl 

De St  Joriskerk kan gereserveerd worden bij koster Henk Luimes  
en ’t Koppelhuis bij beheerder Wilma Kleinhesselink  

Een bruidspaar dat geen lid is van de Protestantse Gemeente Bredevoort maar  
het huwelijk wel wil laten bevestigen in de St  Joriskerk, kan de kerk huren voor de  
huwelijksinzegening  In principe wordt hierbij een eigen voorganger meegenomen 
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Trouwlocatie burgerlijk huwelijk

De St  Joriskerk kan voor één dag door de burgerlijke gemeente Aalten  
aangewezen worden als trouwlocatie  Heeft u hiervoor belangstelling,  
neem dan contact op met de koster, Henk Luimes 

Overlijden

Voor een persoonlijk afscheid in de kerk, ’t Koppelhuis, uitvaartcentrum  
of crematorium kan de hulp ingeroepen worden van de predikant,  
ds  Ada Endeveld,  ( 0543-538848  * predikant@pkn-bredevoort nl 

Om de St  Joriskerk en/of ’t Koppelhuis te reserveren voor een afscheid, kan door de 
familie of de uitvaartverzorger contact opgenomen worden met koster Henk Luimes, 
of met de beheerder van ’t Koppelhuis, Wilma Kleinhesselink 

Contactpersonen gebouwen

St  Joriskerk:  
Koster Henk Luimes  
( 0543-47 11 54 
* stjoriskerk@pkn-bredevoort nl

’t Koppelhuis:  
Beheerder Wilma Kleinhesselink  
( 06-255 70 229  
( ’t Koppelhuis: 0543-45 15 03 
* koppelhuis@pkn-bredevoort nl 
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Wat we doen

Als Protestantse Gemeente Bredevoort streven we ernaar ruimte 
te bieden voor zingeving ten behoeve van mensen binnen 
en buiten de kerk  Omdat ieder mens anders is, verschilt de 
behoefte aan invulling van zingeving per persoon  Daarom biedt 
de Protestantse Gemeente Bredevoort een divers aanbod van 
activiteiten 

 
 
Vieringen

Voor veel mensen komt de verbondenheid met God en elkaar 
tot uiting in de wekelijkse kerkdienst  Daar wordt wat de lezingen 
betreft het oecumenische jaarrooster gevolgd, tenzij er een goede 
reden is om hiervan af te wijken  Liederen worden gezongen vanaf 
de beamer en begeleid door de organist  Voor de kinderen is er 
een eigen programma 

In de tijd voor Pasen, de tijd voor Kerst en bij speciale gelegen-
heden decoreert een team van bloemsierkunstexperts de kerk 
met symbolische bloemstukken  

 
Bij bijzondere gelegenheden zijn er speciale kerkdiensten,  
zoals bij dopen, gedachtenis van overledenen, rond de christelijke 
feestdagen, de gemeentezondag en de startzondag   
Ongeveer één keer per maand is er een avondviering, een  
Anders Dan Anders-dienst met een alternatief programma 

Om door de week tot rust te komen, zijn er in de tijd voor Kerst 
en Pasen stiltevieringen  De kerk is dan een half uur open om te 
luisteren naar muziek en tekst en om een kaarsje aan te steken 
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Omzien naar elkaar

Bij het pastoraat is ontmoeting het uitgangspunt  Dit doen we in eerste instantie met en 
voor elkaar  In de vier wijken worden activiteiten georganiseerd en door wijkmedewerkers 
en gemeenteleden bezoeken afgelegd  De Kerngroep Pastoraat ondersteunt en stimuleert 
de wijkactiviteiten, om zo een band op te bouwen met alle mensen die deel willen 
uitmaken van de kerkgemeenschap  We besteden aandacht aan een geboorte, aan de 
doop en aan de voorbereiding van een huwelijk  We proberen er te zijn bij ziekte en te 
troosten bij verdriet en overlijden  We vragen hoe het gaat en tijdens het bezoek kunnen 
geloof en twijfel, leven en God ter sprake komen  We dragen mensen die het moeilijk 
hebben op in onze gebeden tijdens het bezoek of in de eredienst 

De wijkcoördinator organiseert samen met gemeenteleden verschillende activiteiten  
Deze zijn divers van karakter, denk aan een tocht, kerstviering, thema-avond, leesmiddag 
of een spelactiviteit 
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Elkaar helpen

Om praktisch en materieel te helpen zijn er gemeenteleden en diakenen   
De diaconie organiseert hulp aan binnenlandse en buitenlandse projecten 

Ook kunt u als individu, al dan niet als lid van de kerk, een beroep doen op de diaconie:

• voor financiële en crisisondersteuning 

•  voor vervoer naar de kerk of een zorginstelling  
(Lidy Hogenkamp, ( 0543-451911) 

• voor hulp bij het invullen van formulieren, aanvragen subsidies e d 

• als u zelf een actie voor een goed doel wilt opzetten 

Neem hiervoor contact op met de voorzitter van de diaconie,  
Romke van der Meer, ( 0543-451257 
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Leren geloven

Kinderen en jongeren willen we vanuit 
hun beleving een weg, een podium 
en een klankbord bieden om zich te 
ontplooien in geloof en betrokkenheid 
bij de samenleving in groter verband, 
en de (kerkelijke) gemeenschap van 
Bredevoort in het bijzonder  Wij willen 
hen zo laten ontdekken wat God in hun 
leven kan betekenen en stimuleren dat 
zij zich geloof eigen maken door te doen  
Onze kernwaarden hierin zijn vertrouwen 
en hoop 

Voor elke leeftijdsgroep worden 
activiteiten aangeboden  
Voor meer informatie, kijk bij ‘Jeugdwerk’ op onze website: www pkn-bredevoort nl 

Voor vragen over het jeugdwerk kun je terecht bij de jeugdouderling: 
Inge de Ruijter ( 0543-518633  * jeugdraad@pkn-bredevoort nl 
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Organisatie gemeente

Het bestuur van de kerk heet de kerkenraad  Het dagelijks bestuur heet moderamen 
en bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, twee scriba’s, vertegenwoordigers van het 
College van Kerkrentmeesters, de Diaconie en de Jeugdraad plus de predikant, die tevens 
de Kerngroep Pastoraat vertegenwoordigt 

Moderamen (of dagelijks bestuur)

Voorzitter: Bas Brezet  ( 06-30013185  
  * voorzitter@pkn-bredevoort nl

Vicevoorzitter:  Coby Navis ( 0543-451329  
  * voorzitter@pkn-bredevoort nl

Scriba’s: Maaike Prange ( 0543-478543  
  * scriba@pkn-bredevoort nl 
 Jan Ebbers ( 0543-451495  
  * scriba@pkn-bredevoort nl

Kerkrentmeesters: Gerrit Dammers ( 06-10570854  
  * kerkrentmeesters@pkn-bredevoort nl

Diakenen: Romke van der Meer ( 0543-451257  
  * diakonie@pkn-bredevoort nl

Jeugdwerk: Inge de Ruijter ( 0543-518633  
  * jeugdraad@pkn-bredevoort nl

Predikant: ds  Ada Endeveld ( 0543-538848  
  * predikant@pkn-bredevoort nl

Het moderamen vergadert elf keer per jaar  
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Kerkenraad

De kerkenraad neemt de belangrijke beslissingen ten aanzien van het reilen en zeilen van 
de kerk en bestaat uit de predikant en alle ambtsdragers, ouderlingen, jeugdouderlingen, 
diakenen en kerkrentmeesters bij elkaar  
De kerkenraad komt bijeen op de vierde dinsdag van de maanden september, november, 
januari, maart en juni  De vergaderingen van de kerkenraad zijn openbaar  
In het kerkblad Kerkvenster doet de kerkenraad beknopt verslag van wat er is besproken 

Wilt u een keer een vergadering van 
de kerkenraad bezoeken, of zou u iets 
besproken willen hebben, neem dan 
contact op met een van de scriba’s 

Kerngroep Pastoraat

De Kerngroep houdt zich bezig met 
kernpastoraat: ziekenhuisopnames, 
overlijden, rouw en crisispastoraat  
Zij stemt dit af met de coördinatoren 
van de wijken 

De gemeente is ingedeeld in vier wijken  
Elke wijk heeft een team met een of 
twee coördinatoren en een aantal wijk-
medewerkers op vaste of incidentele basis 

 
Predikant: ds  Ada Endeveld ( 0543-538848  
  * predikant@pkn-bredevoort nl

Ouderlingen:  Coby Navis ( 0543-451329 
 Diny Luimes ( 0543-471154

Leden:  Gerry Hallerdijk ( 0543-452160 
 Carla Blekkink ( 06-28141881

Hans de Vries is ouderling voor rouw- en trouwdiensten  
Dieuwke Bekius is als ouderling afgevaardigde naar de Classis  
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Wijk Bredevoort West

Coördinator vacature

Coördinator activiteiten Anja Lammers ( 0543-452980

Wijkmedewerkers Alie Blekkink ( 0543-451042

 Annie te Boveldt ( 0543-451932

 Jo Beijers ( 0543-451774

 Cathrien Huitink ( 0543-451392

Wijk Bredevoort Oost

Coördinator  Gerry Hallerdijk  ( 0543-452160

Wijkmedewerkers Pia Geurkink ( 0543-451704

 Willemien Pardijs ( 0543-451951 
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WEST

Wijk Klooster, Barlo, Hollenberg, Aalten

Coördinatoren Jannie Tolkamp ( 0543-451365

 Carla Blekkink ( 06-28141881

Wijkmedewerkers Willemien Jansen ( 0543-451919

 Ineke Toebes ( 0543-452081

Wijk de Haart, Corle, Miste, het Woold

Coördinator  Riek Tolkamp ( 0543-538437

Wijkmedewerker Thea Mengerink ( 0543-451297

OOST
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Diaconie

Als christenen zijn we geroepen God lief te hebben en onze naaste als onszelf 

De Diaconie heeft de taak dat laatste uit te dragen  Zij wil het gezicht van de kerk 
zijn op het gebied van barmhartigheid en gerechtigheid en vertrouwt erop bijgestaan 
te worden door de hele kerkelijke gemeenschap in woord en daad  De Diaconie beheert 
het geld dat speciaal en alleen voor diaconale doelen beschikbaar is 

Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer:  
NL 21 RABO 03105 57 496 t n v  diaconie P G  Bredevoort 

De Diaconie bestaat uit:

Voorzitter:  
Romke van der Meer ( 0543-451257   * diakonie@pkn-bredevoort nl

Penningmeester:  Vacature  

Secretaris:  Arjan Twigt  ( 0543-451071

 Hennie van den Berg  ( 0543-475451 
 Lidy Hogenkamp  ( 0543-451911 
 Wim Hijink   ( 0543-451496
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College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financiële beheer 
van de kerkelijke gemeente en voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van 
de gebouwen  De vrijwillige bijdrage van de leden vormt de grootste inkomstenpost 
van de jaarlijkse exploitatierekening van de kerk  Het CvK organiseert daarom jaarlijks 
de Actie Kerkbalans  Daarnaast probeert het College ook op andere wijze inkomsten te 
generen, zoals door verhuur van de gebouwen  
Giften zijn welkom op rekeningnummer NL 89 RABO 03105 00 109 t n v  P G  Bredevoort 

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:

Voorzitter: Gerrit Dammers ( 06-10570854  
  * kerkrentmeesters@pkn-bredevoort nl

Secretaris: Rita Feenstra ( 0543-452535

Penningmeester: Wim ter Maat ( 0543-564575

 Jan Blekkink ( 0543-451042 
 Gerrit Luiten ( 0543-451939 
 Jan Navis ( 0543-451943 
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St. Joriskerk

Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Bredevoort is de St  Joriskerk, gelegen 
in het centrum van Bredevoort  De St  Joriskerk is een laatgotische kerk, waarvan de 
fundamenten uit 1316 stammen  Na een aantal keren verwoest te zijn geweest (bij het 
beleg van Bredevoort in 1597 en later wederom bij de Kruittorenramp in 1646), werd een 
verkleinde uitvoering van de kerk gebouwd  Deze kreeg in 1672 een rococo-preekstoel 
geschonken door kapitein Satink, met daarop zijn familiewapen  In 1834 werd de kerk 
voorzien van een Naber-orgel  Kenmerkend voor deze kerk is daarnaast de zogenoemde 
‘boerenzolder’ 

De kerk dankt haar naam aan het schutspatroon van de borgmannen (ridders) van 
Bredevoort: Sint Joris die de draak overwint  Op de toren staat daarom niet een weerhaan 
zoals gebruikelijk, maar Sint Joris met de draak 

St. Joriskerk

Markt 3 - 7126 AZ Bredevoort

Kosters:

Henk Luimes  ( 0543-471154  * stjoriskerk@pkn-bredevoort nl

Jan Navis  ( 0543 451943  * stjoriskerk@pkn-bredevoort nl

’t Koppelhuis

Het kerkelijk centrum staat recht tegenover de kerk en heet ’t Koppelhuis  Deze multi-
functionele accommodatie is bedoeld als ontmoetingsruimte voor de gemeente  Daar-
naast zijn er vergaderruimtes en vinden de kinderopvang en de kindernevendienst tijdens 
de zondagse viering hier plaats  De kerkenraad en de verschillende commissies komen 
er bij elkaar  De jongeren van Bredevoort hebben er hun eigen plek in jongeren centrum 
’t Centrum  ’t Koppelhuis heeft een beeld- en geluidsverbinding met de kerk, zodat bij 
bijzondere gelegenheden de dienst in de kerk ook in ’t Koppelhuis gevolgd kan worden 

’t Koppelhuis

Markt 2a - 7126 AZ Bredevoort ( 0543-451503

Beheerder:

Wilma Kleinhesselink  ( 06-25570229  
  * koppelhuis@pkn-bredevoort nl
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Verhuur St. Joriskerk en ’t Koppelhuis

Het kerkgebouw en de diverse ruimtes in ’t Koppelhuis zijn uitstekend 
geschikt voor activiteiten als concerten, exposities, vergaderingen, 
huwelijken, begrafenissen (voor kerkleden en niet-kerkleden) en andere 
bijeenkomsten  Voor huurprijzen, voorwaarden, mogelijkheden en verdere 
informatie kunt u contact opnemen met de koster of de beheerder 

Zowel de St  Joriskerk als de ruimtes in ’t Koppelhuis zijn (afzonderlijk) te 
huren  Faciliteiten op het gebied van beeld, licht en geluid zijn aanwezig  

Werkgroepen en Commissies

Werkgroep eredienst

De werkgroep eredienst houdt zich bezig met de vorm van de eredienst en  
probeert de viering voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk te maken  
Verder bereidt ze speciale vieringen voor, met name die in de stille week,  
de week voor Pasen 

Contactpersoon: ds  Ada Endeveld ( 0543-538848  
  * predikant@pkn-bredevoort nl

Leden: Meta Baas 
 Giny Siebelink 
 Sietske Stronks 
 Jannie Prange

Symbolisch bloemschikken

In de tijd voor Pasen, de tijd voor Kerst en bij speciale gelegenheden 
decoreert het bloemschik-team de kerk met symbolische bloemstukken  
Verder verzorgen de leden van deze werkgroep de bloemen die elke 
zondag in de kerk staan en na afloop van de viering naar iemand 
gebracht worden als blijk van medeleven of felicitatie 

Contactpersoon: Erna Prinzen-Navis ( 0543-451928  
  * e prinzen@upcmail nl

Leden: Janny Lammers 
 Joke Bauhuis 
 Hermien Navis-Luiten 
 Dorien te Bokkel 
 Hedwig Stronks 
 Hannie Luiten  
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