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Apeldoorn 
De burgerlijke gemeente Apeldoorn telt 166.340 inwoners en is daarmee qua inwonertal de elfde 

gemeente van Nederland. Apeldoorn is een echte gezinsstad en staat bekend om zijn stadsparken, zijn 

´groene´ karakter, natuurgebied de Veluwe, Paleis Het Loo en gezinsattracties als de Apenheul en de 

Koningin Julianatoren. Grote werkgevers in Apeldoorn zijn o.a. de Gemeente, Centraal Beheer, het 

Kadaster en de Belastingdienst. Apeldoorn heeft met het ROC Aventus een grote MBO-onderwijsinstelling 

waar ruim achtduizend leerlingen les krijgen. In Apeldoorn staat ook de Hogeschool Wittenborg en de 

Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). In Apeldoorn zijn de concernlocatie van de Nederlandse 

Politieacademie en het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee 

gevestigd. Apeldoorn heeft een diverse economie, met een clustering op het gebied van zorg, ict, 

toerisme, logistiek, clean tech en een hoogwaardige maakindustrie. Er zijn in Apeldoorn een totaal aantal 

arbeidsplaatsen van circa 104.000.  

De Tabernakelkerk  

De Tabernakelkerk is de Nederlands Gereformeerde Kerk in Apeldoorn. In de Tabernakelkerk zien we het 

als onze missie om Gods licht te verspreiden door Zijn naam te loven, van Zijn Woord te leren en in Zijn 

liefde te leven. We willen een open gemeente zijn, een liefdevolle gemeenschap waar de waarden en 

normen van de Bijbel hoog gehouden worden. In onze kerk staan centraal: het betrouwbare Woord van 

God, Zijn onbegrijpelijke genade in Jezus Christus en de verlossing door het geloof alleen. Met vallen en 

opstaan zoeken we wegen om, trouw aan de boodschap en verstaanbaar in eigen tijd en cultuur, het 

evangelie door te geven aan elkaar, onze kinderen en onze naasten. 

Het gebouw van onze gemeente staat aan de Waalstraat 2 in Apeldoorn, wijk Zuid, Rivierenkwartier. Deze 

wijk zou je kunnen typeren als een “volksbuurt” en verschilt daarin van de samenstelling van onze 

kerkelijke gemeente. De gemeenteleden komen vanuit heel Apeldoorn en omliggende dorpen.  

Onze gemeente is een levendige stadsgemeente met een grote diversiteit aan leden. We hebben veel 

jonge gezinnen en een levendig kinder- en jeugdwerk. Er zijn binnen de gemeente verschillende wijzen 

waarop mensen hun geloof willen en kunnen beleven, qua vormen en liturgie. Van gereformeerde 

prediking tot evangelische spiritualiteit, van de behoefte aan rust, stilte en bezinning tot aan 

aanbiddingsmomenten met band en zangers. Deze ruimte en diversiteit krijgt een plek in onze diensten 

en activiteiten en is een belangrijk aspect van wie we zijn en wat zo gewaardeerd wordt. 

Kenmerken en samenstelling van de gemeente1
 

De gemeente heeft 1141 leden, met in totaal 697 belijdende leden en 423 doopleden. De verdeling man 
en vrouw is 50/50. Deze leden zijn verdeeld over 480 adressen. Deze adressen zijn verdeeld over 6 wijken, 
op basis van postcode. De verdeling van leden naar leeftijd en over de wijken ziet er als volgt uit: 

                                                             
1
 Ledenstatistiek Scipio 28-10-2022 

Leeftijdsopbouw Totaal Perc. Mannen Vrouwen 
0 - 19 jaar 323 28,3% 161 162 

20 - 39 jaar 294 25,8% 153 141 
40 - 64 jaar 357 31,3% 182 175 

> 64 jaar 161 14,1% 68 93 
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Missie en visie van de Tabernakelkerk 
De missie van de NGK Apeldoorn is om Gods licht te verspreiden door:  

● Zijn Naam te loven  
● van Zijn Woord te leren  
● van Zijn Liefde te leven 

Bij onze missie staat het beeld van de kandelaar ons voor ogen: het licht van God schijnt via mensen en is 
niet bedoeld onder de korenmaat (in eigen kring) maar op de kandelaar voor allen die in het huis zijn (alle 
mensen). Zo alleen kunnen we het licht in de wereld zijn. Met dit beeld drukken we uit dat het missionaire 
niet één van de activiteiten is, maar alles doortrekt.  

Kerkdiensten 
Op zondagmorgen (10:00 uur) tref je een volle kerk met veel jonge mensen en hun kinderen. In elke 
dienst zingen we uit vele bronnen: psalmen, gezangen, Opwekking, Sela, Lev, Taizé, kinderliederen en 
meer. Daarom is er altijd zowel een organist als een muziekgroep en je kunt meezingen vanaf het scherm. 
De diensten bieden een combinatie van een gereformeerde preek en een open evangelische spiritualiteit 
omdat we beiden nodig hebben om het evangelie door te geven. Iedere zondagochtend is er speciale 
aandacht voor de kinderen door een introductie op het kinderlied. We hebben ook geregeld 
avonddiensten (18:30 uur) die vaak een speciale kleur hebben: een leerdienst, een stilteviering, een 
jeugddienst of een sing-in. Sommige van deze diensten zijn samen met onze broers en zussen van de CGK 
en GKV. Onze diensten worden met beeld- en geluid technisch ondersteund en gestreamd.  

We vieren op zes zondagen in het jaar het Heilig Avondmaal. Op vrijdagmiddag daaraan voorafgaand is er 
ook een viering voor gemeenteleden die deze dienst niet bij kunnen wonen. 

Eens per maand is er gelijktijdig met de ochtenddienst de speciale kinderdienst “Pebbles” in het gebouw 
naast onze kerk. Af en toe zingt kinderkoor “HEERLIJK” liederen met ons in de dienst. 

Activiteiten doordeweeks 
Naast onze ontmoetingen op zondag, vinden er gedurende de week diverse activiteiten plaats, zoals 
catechisatie en clubs voor de jeugd, Bijbelstudie en kleine groepen en één keer per maand een 
koffieochtend voor ouderen. Maar ook kun je denken aan Alpha, marriage en pre-marriage cursussen, 
Sportfreaks / Rebound, Presentacties, koffieochtenden, (zeil)kampen voor jongeren en de jaarlijkse 
bustocht voor ouderen.  

  

Wijknaam Adressen Leden 

De Maten 78 198 

Midden 77 185 

Noord 71 128 

Oost 74 195 

West 81 184 

Zuid 98 250 
Totaal 479 1140 
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Organisatie van het kerkelijk werk 
 

Kerkenraad 
De kerkenraad is de vergadering waarvan alle ambtsdragers in de gemeente deel uitmaken. De voltallige 
kerkenraad komt 3 keer per jaar bij elkaar. 

Breed Moderamen Kerkenraad (BMK) 
Het BMK is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het werk van het BMK delen we op in een 
aantal werkvelden. Elk werkveld heeft een vertegenwoordiger in het BMK. De werkvelden betreffen: 
kerkdiensten, beheer, diaconie, gemeentewerk, jeugdwerk, pastoraat. Het BMK vergadert 8 keer per jaar. 

Smal Moderamen Kerkenraad (SMK) 
Het SMK bereidt de KR en BMK vergaderingen voor en bestaat uit voorzitter, predikant, scriba en 
ouderling gemeentewerk. 

Gemeentewerk 
De afgelopen jaren hebben we voor gemeenteontwikkeling gebruik gemaakt van jaarthema’s. Tijdens het 
jaarthema worden er (organisch) groeigroepen gevormd die aan de hand van een themaboekje 
samenkomen om het thema te bespreken. Het afgelopen seizoen ging het over ‘De essentie van je geloof 
en ons kerk-zijn’. Dit jaar staan ontmoetingen met Jezus centraal.  De ouderling gemeentewerk draagt 
hier verantwoordelijkheid voor. Het doel is de opbouw van de gemeente met kringen en cursussen. 

Wijken en kringen 
In de Tabernakelkerk dragen de wijken de verantwoordelijkheid voor pastoraat, diaconaat en opvang van 
nieuwe leden. In elke wijk is een wijkteam met de wijkouderling en -diakenen, plus de pastoraal 
bezoekers. In elke wijk tref je ook gemeentekringen: de kleinste gemeenschap binnen de grote kerk. 

Diaconie 
De diaconie werkt aan een gemeenschap die ook vandaag bekend staat als barmhartig, offervaardig en 
gastvrij. De diaconie ziet het als haar taak om het dienen, delen en doen te bevorderen. Elke wijk heeft 
haar eigen diaken met een diaconaal wijkteam. Het werkveld “missionair” is onderdeel van het diaconaat. 

Pastoraat 
De dragende grond van alle zorg in de gemeente is eenvoudig omzien naar elkaar. Dat je mensen kent en 
gekend wordt omdat je erbij hoort. Die taak hebben we voor elkaar in de wijken. 

Het jaarlijkse huisbezoek, plus extra aandacht voor wie niet naar de kerk (kunnen) komen, vormde het 
basispastoraat in onze gemeente. Deze bezoeken worden gebracht door de pastoraal bezoekers: leden 
die er gaven voor hebben en toerusting hebben ontvangen. Vanwege een gebrek aan pastoraal bezoekers 
en vragen over de betekenis van het traditionele huisbezoek, wordt binnen de wijken momenteel gezocht 
naar andere vormen voor het huisbezoek, bijvoorbeeld door kringgesprekken te organiseren. 
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden met een regelmaat bezocht door de pastoraal werker. Bij 
opname in een ziekenhuis, bij ernstige ziekte of in geval van conflicten is de predikant of de pastoraal 
werker beschikbaar. Ze stemmen hun taken onderling af. De leden kunnen hen bij een crisis rechtstreeks 
benaderen en ook de wijkouderlingen kunnen een beroep op hen doen. Voor de jeugd is er 
jeugdpastoraat onder verantwoordelijkheid van de ouderling jeugdpastoraat. 

Jeugd 
De Tabernakelkerk is een jonge gemeente (qua samenstelling) en er is dan ook veel te doen voor de 
jeugd. Van activiteiten tijdens de kerkdiensten, tot doordeweekse clubs en kampen. De jeugdouderling 
draagt de verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk. 

Betaalde werkers in de kerk 
De afgelopen jaren heeft de gemeente de volgende betaalde werkers in de kerk gehad: 

● Predikant (Willem Smouter, 1 fte) 
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● Pastoraal werker (Jan van Raalte), met de focus op ouderenpastoraat en pastoraat bij opname in 
een ziekenhuis, bij ernstige ziekte of in geval van conflicten (0,7 fte) 

● Muziekcoördinator (Steven Faber, 0,2 fte) 
● Jeugdwerker (Jonathan Hoekstra, 0,4 fte) 

Inmiddels is de jeugdwerker met zijn werk gestopt. Medio 2024  gaat onze pastoraal werker met 
pensioen. Op welke wijze we invulling gaan geven aan betaalde werkers in de kerk ligt nog open. Wij 
willen -  samen met de nieuwe predikant - bekijken wat er verder nodig is om zo complementair mogelijk 
te zijn aan elkaar en te werken aan de opgaven die er liggen 

De muziekcoördinator ondersteunt de verschillende muziekgroepen binnen onze gemeente en denkt 
desgewenst ook mee met de predikant over de muzikale invulling van de dienst. 

Commissies 
Eén commissie binnen onze gemeente om er specifiek uit te lichten is de Kommissie Advies Liturgie en 
Muziek (KALM). De KALM coördineert diverse activiteiten op het gebied van liturgie, liederen en muzikale 
activiteiten binnen de gemeente, waaronder het samenstellen van de liturgie en de organisatie van 
bijzondere diensten (Kerst, Pasen, Belijdenis, etc.). Zij dient kerkenraad en predikant van advies bij deze 
zaken en tevens het benoemen van organisten, verwerken suggesties uit de gemeente, betrekken jeugd 
bij liturgie, inzet muziekinstrumenten en zanggroep, etc.  

Een andere commissie is de Commissie van Beheer. Het kerkelijk beheer betreft het beheer van de 
gebouwen, de goederen en de financiën van de kerk. 

Zending 
Vanuit onze gemeente zijn Evert en Alice Langbroek uitgezonden als zendingswerkers via OMF-
International naar Indonesië. Zij werken samen met de lokale kerken aan evangelieverkondiging. Ook 
Jonathan en Lisanne Lerch worden vanuit onze gemeente gesteund bij hun Bijbel vertaal- en 
alfabetiseringswerk in Noord-Afrika. In de afgelopen jaren steunden we het zendingswerk in KwaZulu-
Natal (Zuid-Afrika) dat door de zendende kerk te Kampen wordt gedaan. In overleg met Kampen hebben 
we afgesproken om onze steun af te bouwen. In Apeldoorn ondersteunen wij het werk van ICF, een 
multiculturele kerkgemeenschap in Apeldoorn, waar mensen vanuit uiteenlopende culturen hun plek 
vinden. 

Geschiedenis en actualiteit 
De Nederlands Gereformeerde Kerk in Apeldoorn vindt haar wortels in de vrijmaking van 1946. 
Predikanten die ons vanaf 1945 gediend hebben zijn: 

J. Smelik van 1946 tot en met 1949 
B. Jongeling van 1949 tot 1966 
J.H. Kamerbeek van 1967 tot 1973 
F. van Deursen van 1973 tot 1987 
J.C. Schaeffer van 1987 tot 1995 
J.D. Smit van 1992 tot 2007 
J.J. Arnold van 1997 tot 2006 
W. Smouter van 2006 tot 2022 

 
In 1987 verwierf de gemeente het gebouw aan de Waalstraat: de Tabernakelkerk. Gaandeweg is die naam 
ook de merknaam geworden van onze gemeente. 

De afgelopen 16 jaar was ds. Willem Smouter predikant van onze gemeente.  In deze periode kende onze 
gemeente een gestage groei naar meer dan 1100 leden. Deze groei komt vanuit andere gemeenten in 
Apeldoorn en door mensen die naar Apeldoorn verhuizen en zich bij ons aansluiten. De diversiteit binnen 
de gemeente neemt hierdoor toe. 
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De afgelopen jaren vormden een stabiele periode voor onze gemeente die zich kenmerkte door richting 
en ruimte. In de periode voorafgaand aan de komst van ds. Smouter zocht de gemeente naar manieren 
om om te gaan met de toenemende diversiteit. In die periode was er sprake van meer spanning. In het 
huidige beleid worden initiatieven vanuit de gemeente zoveel als mogelijk gefaciliteerd en gezegend. Dit 
geeft ruimte aan verschillende geloofsbelevingen.  

Apeldoorn kent vele kerken en geloofsgemeenschappen waar de Tabernakelkerk er één van is. Met enige 
regelmaat is er contact en overleg met de moderamina van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de 
Christelijk Gereformeerde Kerken, International Christian Fellowship Apeldoorn en de Hervormde 
Wijkgemeente Eben-Haëzerkerk. 

Eén van de grootste veranderingen in de afgelopen jaren is dat onze traditionele middagdiensten zijn 
afgeschaft wegens afnemende belangstelling en hiervoor in de plaats zijn andere invullingen gekomen. 
Deze verandering is geleidelijk tot stand gekomen mede door de corona-periode. 

Actueel in onze gemeente is het Verlangendocument dat in 2022 is opgesteld als eerste fase in het 
beroepingsproces. Er is daarin breed binnen de gemeente opgehaald waar de verlangens liggen van onze 
gemeenteleden door middel van een enquête en diverse interviews en groepsgesprekken. Wat is ons 
dierbaar en moeten we koesteren? Wat moeten we veranderen? Waar zit mijn persoonlijke verlangen 
met de gemeente? Samen met de kerkenraad en een werkgroep is hier vervolgens een verdere 
verdieping en vertaalslag in gemaakt: wat is de bestemming van ons als gemeente, van ons als leiders, van 
ons als gemeenteleden? Deze bestemming moet in alles bovenaan staan. En waar zitten de belangrijkste 
opgaven voor ons als gemeente de komende jaren? En wat vraagt dat dan van onze kerkelijk werkers die 
we willen gaan beroepen en aanstellen? 

Het resultaat van deze verdieping is te vinden in het profiel van het kerkelijk team.  

 


