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Samen bouwen samen groeien- een jaar vol 

activiteiten 

2018 is het jaar van de verbouwing! De activiteitencommissie 

biedt u een programmaboekje aan met activiteiten voor het 

komende half jaar. Doet u ook mee? 

Wat is ons doel? 

 We willen graag een bedrag van € 50.000 euro 

verdienen. Dit geld is specifiek bestemd voor de 

keuken en voor het beeld en geluid. 

 We willen door het doen van leuke activiteiten elkaar 

graag beter leren kennen. Als gemeente groeien we 

daardoor. We betrekken ook onze zustergemeenten, 

om de relatie met hen te versterken. 

Wat kunt  u doen? 

Uw talent is echt nodig! U kunt op allerlei manieren meedoen 

om een succes te maken van de activiteiten.  

 U kunt meedoen als deelnemer. Voor jong en oud zijn 

er leuke activiteiten. Schrijft u zich in bij de 

contactpersoon.  

 U kunt helpen om de activiteit te organiseren. U ziet 

per activiteit welke vacatures nog open staan. 

 U kunt de activiteitencommissie versterken. Het is 

een drukke tijd en we kunnen een extra commissielid 

goed gebruiken. 



 

 U kunt zelf ideeën bedenken voor extra acties.  In de 

afgelopen periode waren er al leuke acties: 

oliebollenverkoop, sorteerwerk bij Geocos, de 

bessensapactie, een verhuisklus. Wilt u uw ideeën 

melden bij de activiteitencommissie? Dan zorgen we 

ervoor dat we bekendheid geven aan uw actie.  

Hoe blijft u op de hoogte? 

Bent u al geabonneerd op de nieuwsbrief ‘Samen bouwen 

samen groeien?’. U kunt dit doen via de website van de kerk, 

www.tabernakelkerk.nl via ‘Inschrijven nieuwsbrieven’. Klik 

‘incidentele berichten’ ook aan. Volgt u verder de informatie 

op de website en facebookpagina van de kerk, Twitter en op 

zondag op de beamer. De komende tijd hangen er ook 

opgaveformulieren voor activiteiten in de hal beneden.  

Dank 

In dit boekje ziet u dat verschillende bedrijven uit onze 

gemeente financieel bijdragen. We willen hen daarvoor 

hartelijk danken. 

Meer weten?  

Meldt u zich bij de activiteitencommissie: 

Esther van Zoest (vanzoestesther@gmail.com of 0644102462)  

Edith Rebergen (edithensimon@gmail.com of 0636193461) 

Theodoor Visscher (visschermaatvoering@gmail.com of 

0615179615) 

Norman Boom (normanboom@ziggo.nl of 06-151646595) 

http://www.tabernakelkerk.nl/
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Workshop dag voor jong en oud –  
24 maart 2018 
 
Omschrijving:  
Op zaterdag 24 maart 2018 organiseren we een workshopdag voor jong en oud.  
  
U kunt zich inschrijven voor diverse workshops voor oud: 

- Bloemschikken (Annelies Blacquiere en Alice Bernard) 
- Schilderen  (Rianne Haveman) 
- Mozaïek ( Edith Rebergen) 

En jong: 
- Cup cakes/taart 
- Mozaïek 

 
Doelgroep:  
De cupcakes en dans is voor de leeftijden 4-12 jaar. De overige workshops zijn 
vanaf 12 jaar mogelijk. 
 
Waar: Oude Apeldoornseweg 50 (locatie van stichting ’s Heeren Loo) 
 
Wanneer:   24 maart 2018 van 14:00 tot 16:00 uur 
 
Deelname kosten:  
Door uzelf te bepalen na de workshopdag, maar minimaal € 10,- ter dekking van 
de kosten. De kosten per product voor de verkoop zal in overleg zijn met de 
organisatie van de workshop 
 
Maximum aantal deelnemers per workshop: 20  
 
Contactpersoon voor informatie en opgave: Esther van Zoest 
vanzoestesther@gmail.com 

mailto:vanzoestesther@gmail.com


 

Vacatures: 
- Organisatie van de cupcakes/taarten workshop 
- Catering (broodjes en drinken) tijdens de dag voor de deelnemers (2 a 

3 personen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hofflijk Geschikt is een bedrijf van Annelies Blacquiere 



 

 

Muziekbenefietconcert -24 maart 2018 
 
Omschrijving:  
Heb je talent in het maken van muziek samen of alleen en wil je dit graag laten 
horen geef je dan snel op! We maken daar een leuk gevarieerd programma van. 
Daarnaast willen we u uitnodigen voor dit concert. 
 
Doelgroep:  
Voor iedereen die getalenteerd is in het maken van muziek en voor de mensen 
die graag naar muziek luisteren! 
 
Waar:  Tabernakelkerk  
 
Wanneer:   24 maart 2018 van 19.30 - 21.30 uur  
 
Kosten: 
Deelnemers: €  5,- 
Entree: € 10.-  
 
Contactpersoon voor informatie en opgave: Esther van Zoest 
vanzoestesther@gmail.com en  Janneke Dekker jdg_janneke@hotmail.com  
 

mailto:vanzoestesther@gmail.com
mailto:jdg_janneke@hotmail.com


 

  

Vacatures: 

- Kaartverkopers: 2 personen 
- Opbouwers en afbrekers: 3 a 4 personen 
- Geluidsman 
- Coördinatie Beamer 

 

Mede mogelijk gemaakt door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veldkamp Thuis is een bedrijf van Egbert Sellies 



 

 

 

Mozes de Musical! - 16 juni 2018 
 
Omschrijving: 
Een musical oefenen en uitvoeren in 1 dag! 
Met medewerking van het professionele theatergezelschap ‘De Vliegende 
Speeldoos’ worden de ongeveer 120 kinderen klaar gestoomd voor een 
complete musical, om deze ’s avonds ten tonele te brengen aan familie, 
vrienden, kennissen, gemeenteleden etc! 
 
De kinderen worden via het jeugdwerk uitgenodigd om zich op te geven voor de 
musical. 
 
Doelgroep:  
Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar 
 
Waar: Christelijk Lyceum 
 
Wanneer:   16 juni 2018 – gehele dag. Exacte tijden worden nog bekend gemaakt 
 
Deelname kosten: € 2,50 (ook voor eten en drinken) 
 
Maximum aantal kinderen: 120 
 
Contactpersoon voor informatie en opgave: Edith Rebergen, Jolanda Koster 



 

  

Vacatures: 
- 12 ouders/verzorgers voor het begeleiden van de groepjes 
- Catering (eten en drinken) tijdens de dag en voor de avondmaaltijd 

voor de deelnemers en voor het team van De Vliegende Speeldoos. 
- 2 mensen die kunnen helpen bij het in en uitladen van de techniek en 

opbouw/ afbouw, evt met ervaring. 
 
 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.H. is een bedrijf van Gerbert Hupkens  
 
 



 

 

 

‘Klimbosdag’ en eten (voor volwassenen) –  
21 april 2018 
 
Omschrijving:  
Op zaterdag 21 april 2018 organiseren we een ‘klimbos’ dag 
We gaan ons een weg banen door het mooiste en spannendste klimbos van 
Nederland. 
Hier vind je maar liefst 10 verschillende klimavonturen en circa 90 verschillende 
overgangen. Oplopend in moeilijkheidsgraad en hoogtes va 2 tot niet minder dan 
18 meter.  
Aan het einde van het klimmen en klauteren  gaan we de BBQ aansteken! 
En hopen we onder het genot van een hapje en drankje onze ervaringen te 
delen.  
  
Doelgroep:  

- Sportieve mannen en vrouwen die van een uitdaging houden  
 
Waar: J.C. Wilslaan 21 
 
Wanneer:  21 april 2018 – van 12:00 tot 19:00 uur 
 
Deelname kosten: 
Klimbos € 24,50 p.p. 
BBQ € 15,00 p.p. 
 
Maximum aantal deelnemers :  30 
 
Contactpersoon voor informatie en opgave: Theodoor Visscher 
visschermaatvoering@gmail.com 

mailto:visschermaatvoering@gmail.com


 

  

Vacatures: 
- Organisatie ongeveer 2/3 personen als begeleiding bij de jongeren 
- Catering (B.B.Q) tijdens de dag voor de deelnemers (2 a 3 personen)  

 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianolespraktijk Esther is van Esther van Zoest. 
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Jongerendag (klimbos en eten) - 21 april 2018 
 
Omschrijving:  
Op zaterdag 21 april 2018 organiseren we een Jongerendag (neem gerust je 
vrienden/familie/kennissen mee).  
We gaan ons een weg banen door het mooiste en spannendste Klimbos van 
Nederland. 
Hier vind je maar liefst 10 verschillende klimavonturen en circa 90 verschillende 
overgangen. Oplopend in moeilijkheidsgraad en hoogtes va 2 tot niet minder dan 
18 meter.  
Aan het einde van het klimmen en klauteren  gaan we de BBQ aansteken! 
En hopen we onder het genot van een hapje en drankje onze ervaringen te 
delen.  
 Doelgroep:  

- Jongeren vanaf 9 jaar 
 
Waar: J.C. Wilslaan 21 
 
Wanneer:  21 april 2018 – van 12:00 tot 19:00 
 
Deelname kosten: 
Klimbos p.p.: 

 Jongeren € 22,50 (Grote bos) 

 Kinderen € 17,50 (Junior bos) 
 BBQ p.p.: 

 Jongeren/kinderen € 9,50  
 
Maximum aantal deelnemers : 30 
 
Contactpersoon voor informatie en opgave: Theodoor Visscher 
(visschermaatvoering@gmail.com) 

mailto:visschermaatvoering@gmail.com


 

  

Vacatures: 
- Organisatie ongeveer 2/3 personen als begeleiding bij de jongeren 
- Catering (B.B.Q) tijdens de dag voor de deelnemers (2 a 3 personen) 

 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 
 
 
 

HHFinance, specialist op het gebied van verandermanagement, strategie 
ontwikkeling, business proces management, control en 
financieringsvraagstukken.  
 
Harry Huizing is eigenaar van HHFinance. Meer informatie is te vinden op 
www.hhfinance.nl. 
 
 
 
 
 

http://www.hhfinance.nl/


 

 

 

Wijnproeverij met Otto Hobbelink –  
20 april 2018 
 
Omschrijving:  
Op vrijdag 20 april 2018 organiseert Otto Hobbelink een wijnproeverij van 19.00 
tot 22.00 uur. Tijdens deze proeverij leert u hoe wijn te proeven, te ruiken en te 
waarderen. Daarnaast leert u het één en ander over de verschillende soorten 
druiven, de wijnlanden en misschien gaat u aan het einde van de avond met een 
paar lekkere flessen naar huis. 
 
Doelgroep:  

- Vanaf 18 jaar 
 
Waar: Veldkamp Thuis, Stationsstraat 110 Apeldoorn 
 
Wanneer: 20 april 2018 van 19:00 tot 22:00 uur 
 
Deelname kosten:  
Door uzelf te bepalen na de wijnproeverij, maar minimaal 20,- ter dekking van de 
kosten. 

 
Maximum aantal deelnemers :  30 
 
Contactpersoon voor informatie en opgave: Norman Boom 
(normanboom@ziggo.nl)  

mailto:normanboom@ziggo.nl


 

  

Vacatures: 
Geen 

‘Mede mogelijk gemaakt door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Wisser is een bedrijf van Maarten Roode. 
 
 



 

 

 

Pop-up restaurant – 9 juni 2018 
 
Omschrijving:  
Op zaterdag 9 juni 2018 organiseren we een pop-up restaurant voor een gezellig 
en lekker avondje uit. Een aantal topkoks uit onze gemeente zullen de lekkerste 
gerechten voor u bereiden.  Lekker met uw vrienden of familie een avond 
genieten op een mooie locatie. 
 
Doelgroep:  

- Vanaf 16 jaar 
 
Waar: Familie Lammers in Klarenbeek 
 
Wanneer: Zaterdag 9 juni vanaf 19:00 uur 
 
Deelname kosten:  
Diner € 29,- pp 
Wijnarrangement € 15,- pp 
 
Maximum aantal deelnemers :  30 
 
Contactpersoon voor informatie en opgave: Norman Boom 
(normanboom@ziggo.nl)  

mailto:normanboom@ziggo.nl


 

  

 
Vacatures: 

- Naast Caroline Lammers en Tineke Boom nog 2 koks 
- Obers en serveersters 2 a 3 personen 
- Voorbereiding (menukaart, opbouwen/opruimen) 2 a 3 personen 

 
 

Mede mogelijk gemaakt door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Openingsweekend september/oktober 2018 
 
Omschrijving:  
We vieren de opening van ons vernieuwde gebouw natuurlijk groots! In het 
openingsweekend organiseren we verschillende activiteiten, zoals een 
sponsorloop, eetkraampjes, een bazar. U kunt uw eigen ideeën aandragen. Wij 
gaan daar dan mee aan de slag. Samen hopen we er een fantastisch weekend 
van te maken! 
 
Doelgroep:  

- Iedereen 
 
Waar: Kerkgebouw aan de Waalstraat 
 
Wanneer: Dit is nog afhankelijk van de doorlooptijd van de verbouwing. 
Vermoedelijk ergens in september of oktober. 
 
Contactpersoon: Norman Boom (normanboom@ziggo.nl) en Theodoor Visscher 
(visschermaatvoering@gmail.com) 
 

mailto:normanboom@ziggo.nl
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Vacatures: 

- Organisatie bazaar (2 a 3 personen) 
- Organisatie sponsorloop ( 2 a 3 personen) 
- Organisatie eetkraampjes ( 4 a 5 personen) 
- Hand- en spandiensten op de dag zelf (5 personen) 

Mede mogelijk gemaakt door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panter Clus is een bedrijf van Fred Brinkman 
 
 



 

 


