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Om het 100 jarig 
bestaan van de kapel 
Hoog Soeren in 2004 
te markeren werd dit 
eigentijdse glas-in-lood 
raam geschonken door 
gebruikers, gemeente-
leden en de gemeente 
Apeldoorn. 
Het ontwerp is van de 
Soerense kunstenares 
Gaby Bovelander en 
heeft de vis (Ichtus) 
als symbool.

OP DE HOOGTE BLIJVEN 
Informatie over wat er in en rond de Jachtlaankerk en de 
Kapel Hoog Soeren gebeurt, is te vinden op onze websi-
te: www.jachtlaankerk.nl en www.kapel-hoogsoeren.nl. 
U kunt zich ook abonneren op onze wekelijkse digitale 
nieuwsbrief via e-mail naar info@jachtlaankerk.nl. 

Het cursusprogramma ‘Verdieping in Noord-West’ om-
vat leerhuizen, gespreksgroepen, kringen en creatieve 
activiteiten, Dit is een samenwerking tussen Goede 
Herderkerk, Grote kerk en Jachtlaankerk. U kunt het 
hele programma vinden op onze website onder het 
hoofdstuk Verdieping bij de adressen. 

Kerkelijk Bureau 
Hofveld 52 

7331 KE Apeldoorn 
055 3557678 

receptie@pkn-apeldoorn.nl 

Voor heel kerkelijk Apeldoorn, het centrale Kerkelijk 
Bureau van de Protestantse Gemeente en de andere 
wijkgemeenten vindt u de gegevens op of via www. 
pkn-apeldoorn.nl. 

‘ZICHT055’ is het kerkblad van Protestants Apeldoorn 
met algemeen nieuws van de protestantse gemeente 
en nieuws van elke wijkgemeente afzonderlijk. Meer 
informatie en het contactadres staan ook op die website.

KERKDIENSTEN 
Elke zondag is er om 10.00 uur een eredienst in de 
Jachtlaankerk. Er is oppas voor de kleinsten, neven-
dienst voor kinderen van de basisschool en één keer in 
de drie weken ‘kelderkerk’ voor jongeren vanaf 12 jaar. 

Jachtlaankerk 
Jachtlaan 143 

7313 CW Apeldoorn 
055 3554773

In de Kapel Hoog Soeren is er om de week een ere-
dienst om 10 uur. In de zomermaanden zijn daar “on-
derwegdiensten” bedoeld voor vakantiegangers en 
uiteraard ook voor onze gemeente.

Kapel Hoog Soeren
Klinkenberg 44

7346 AJ Hoog Soeren 
055 5191090
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DE GEMEENTE 
De wijkgemeente Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren 
maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Apel-
doorn en behoort daarmee tot de Protestantse Kerk in 
Nederland. 

VERHALEN UIT DE BIJBEL 
Wij laten ons inspireren door de verhalen uit de Bij-
bel. Ze zijn als spiegels, waarin je iets van jezelf kunt 
herkennen. Ze geven woorden aan onze ervaringen 
in voor- en tegenspoed en ze geven ruimte voor onze 
eigen zoektocht naar de waarde van het leven. 
De Bijbel - en daarin het (levens-)verhaal van Jezus - 
daagt ons uit en wijst ons in de richting van God, en 
een leven in geloof, hoop en liefde.

MUZIEK 
Wekelijks komen we bij elkaar in de Jachtlaankerk. 
Wij zijn ons ervan bewust dat niet alles in woorden is 
te vatten. Wij maken daarom ook gebruik van symbo-
len en beelden. 

We luisteren en we zingen. Door te zingen komt God 
aan het woord. We zingen oude en nieuwe teksten, 
soms zelf op muziek gezet. De gemeente gebruikt 
naast het nieuwe Liedboek een zelf samengestelde 
bundel met liederen van deze tijd. 

Jonge en oudere gemeenteleden leveren bijdragen op 
hun instrument of met hun stem. We hebben een kin-
derkoor, jongerenkoor en volwassenenkoor, solisten 
en instrumentalisten. Van tijd tot tijd voeren we sa-
men een muziekproject uit. 
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BETROKKEN 
In de verschillende activiteiten tonen we onze be-
trokkenheid bij mensen, dichtbij en ver weg. Wij 
hebben een open oog en oor voor wat er om ons heen 
gebeurt. We willen mensen ontmoeten, we willen el-
kaar werkelijk zien. We delen wekelijks bloemen uit 
aan mensen als bemoediging, we dragen zorg voor 
anderen, we delen lief en leed.

RUIMTE 
De spirituele ruimte in onze gemeente wordt geken-
merkt door openheid. We zijn allemaal verschillend, 
maar delen graag onze ervaringen en inspiratie. We 
geven zelf vorm aan wat ons beweegt, ieder op zijn of 
haar eigen manier, jong en oud. 

VOORGANGER
Predikant van de gemeente rond de Jachtlaankerk en 
de Kapel Hoog Soeren is ds. Michiel de Leeuw.  

  Telefonisch bereikbaar: 06-42089096 
  E-mail: predikant@jachtlaankerk.nl

               Werkdagen: ma-di-do-vr

 
IEDEREEN KAN MEEDOEN 
De zondagse eredienst is een viering met de hele ge-
meente. 

Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten, die ge-
meenteleden zelf vormgeven. Dat varieert van een 
kerst-inn in Hoog Soeren, de kinderkring, de ouderen-
soos en de kelderkerk voor jongeren tot huiskamerge-
sprekken en diaconale projecten.

Ook via de website nodigen we u uit mee te doen en 
mee te leven. Kerkdiensten zijn via internet te beluis-
teren (kerkomroep.nl) en de preken kunnen worden 
nagelezen. Kerkelijke activiteiten worden in beeld ge-
bracht.

We vinden het belangrijk dat gemeenteleden actief 
meedoen, individueel of in een groep. 


