
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 
Voor u ligt de nieuwe gemeentegids van de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden 
voor het seizoen 2017/ 18. We zijn een gemeente die Jezus Christus centraal stelt.  Ons 
aanbod aan activiteiten proberen we dan ook vanuit onze missie vorm te geven. De missie is: 
‘Wij beschouwen het als Gods opdracht om mensen te helpen Jezus Christus te vinden en na 
te volgen.’ 
 
Aan het eind van de gids vindt u een overzicht van de activiteiten van het komende jaar. 
Hieraan vooraf vindt u een overzicht van de commissies in onze gemeente. Van harte 
welkom om activiteiten bij te wonen. Wilt u meedoen in een commissie of bij de 
voorbereiding van een activiteit, neem dan contact op met de contactpersoon. 
 
De gemeentegids is een middel om wegwijs te raken in onze gemeente. Bent u nieuw in 
onze gemeente of wilt u een ontmoeting, neem dan contact op met onze pastor mw. 
Jolanda Aantjes, 06-33860231 / pastorhallvoorstonden@gmail.com.  
 
We wensen u een mooi seizoen toe. 
Namens de kerkenraad, dhr. Harry van Galen, voorzitter. 
 
Algemeen 
De actuele informatie vindt u in ons kerkblad en op onze website. 
Pastor:  Mw. Jolanda Aantjes (06-33860231 / pastorhallvoorstonden@gmail.com )  
Voorzitter:  Dhr. Harry van Galen (0313-653855) 
Secretaris:  Dhr. Henk Nijenhuis  (0575-561833) 
Website:  www.hallsekerk.nl  
Mail:   info@hallsekerk.nl 
Rekeningnummer Prot. Gem. te Hall en Voorstonden: NL26 RABO 0316 1004 71 
 
Kerkdiensten 
Iedere zondag is om 10.00 uur een kerkdienst in de Ludgeruskerk, Dorpsstraat 57 te Hall. 
Gemiddeld eens in de maand gaat onze pastor voor, mw Jolanda Aantjes. De overige 
zondagen worden verzorgd door gastvoorgangers. In een kerkdienst willen we samen God 
eren en aanbidden. Er is plaats voor gebed en we horen woorden uit de Bijbel. In de uitleg 
zoeken we de verbinding tussen de Bijbel en ons dagelijks leven.  Als gastvrije kerk is 
ontmoeting belangrijk. Er is iedere veertien dagen koffie drinken na afloop van de dienst.  
Wilt u een kerkdienst bezoeken en heeft u geen vervoer, neem dan contact op met Harry 
van Galen, 0313-653855. 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk en is ten dienste van de gemeenschap. Iedere 
maand vergadert zij en voor een deel zijn deze vergaderingen openbaar. De kerkenraad 
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bestaat uit tien leden.  
 
Samenstelling: 
Ouderling Kerkelijk Werker / Pastor: Mw. Jolanda Aantjes (06-33860231) 
Ouderling / Voorzitter:   Dhr. Harry van Galen (0313-653855) 
Ouderling / Secretaris:  Dhr. Henk Nijenhuis  (0575-561833) 
Ouderling:      Mw. Geeske Beije 
Diaken:     Dhr. Manfred Holtslag 
Diaken:     Dhr. Gerrit Weenink 
Diaken:    vacant 
Ouderling Kerkrentmeester:   Dhr. Gert van Harten 
Ouderling Kerkrentmeester:  Dhr. Antoon Menkveld 
Ouderling Kerkrentmeester:   Mw. Marijke Visser 
 
Pastor 
Onze pastor is mw. Jolanda Aantjes. Zij is in onze gemeente werkzaam voor 20 uur per week. 
U kunt met haar contact opnemen voor een bezoek, in een situatie van overlijden, bij 
ziekenhuisopname of om een gelegenheid waarvan u vindt dat het goed is dat zij dit weet. 
Contactgegevens: Tel. 06-33860231  Mail: pastorhallvoorstonden@gmail.com  
 
Uitvaart 
Het verlies van een dierbare brengt naast veel verdriet en emoties ook veel zaken met zich 
mee die op korte termijn geregeld moeten worden. Naast het inschakelen van een 
uitvaartonderneming verzoeken we u vriendelijk om ook de pastor op de hoogte te brengen. 
Naast begeleiding kan zij samen met u een passend afscheid vormgeven. Voor het gebruik 
van de kerk kunt u contact opnemen met dhr. Antoon Menkveld, tel. 0313-651761. Voor 
leden zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de kerk.   
 
Kerkelijk bureau/ ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt verzorgd door mw. Gerrie Hoekman, tel. 0313-651187. Zij 
ontvangt graag adreswijzigingen bij een verhuizing. Het is mogelijk om voorkeurslid te zijn 
van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u verhuist naar een verzorgingshuis in de omgeving 
of bij studerende kinderen die (tijdelijk) uit huis gaan. Wanneer u geen lid bent van onze 
kerk maar wel de kerk wilt ondersteunen, dan is er de mogelijkheid om gastlid te worden. 
Informatie hierover kunt u bij Gerrie Hoekman verkrijgen.   
 
Commissie liturgisch bloemschikken 
Een aantal keren per jaar, bij bijzondere kerkdiensten, wordt een bloemstuk gemaakt waarin 
de gebruikte materialen en bloemen symbool staan voor het bijzondere van deze zondag. 
Een Bijbeltekst of thema wordt dan verbeeld in de schikking. Contactpersoon: mw. G. 
Hiddink., tel. 0313-653269 
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Activiteitencommissie  
De activiteitencommissie verzorgt o.a. de viering van de dankdag voor gewas en arbeid, een 
zangavond, de jaarlijkse gemeentezondag en de vrijwilligersavond. Contactpersoon: dhr. 
Antoon Menkveld tel. 0313-651761 
 
Commissie Vorming en Toerusting 
Ieder seizoen organiseert de commissie een aantal thema-avonden, zoals het filmcafé. Tijd 
en informatie vindt u t.z.t. in het kerkblad. Contactpersoon:  dhr. Ben Derksen tel. 0313-
652933 
 
Kerkkoor 
Ons kerkkoor zingt een aantal malen per jaar in de eredienst. Het repertoire is vlot, de sfeer 
informeel. Wij oefenen 1x per 14 dagen op donderdagavond in de kerk (19.00 - 20.30 uur) 
o.l.v. mw. Tatiana Laryna uit Brummen. Kom gerust eens kijken, luisteren en meezingen op 
een repetitieavond. Contactpersoon: dhr. Eef van Brink tel. 0313-651301. 
 
Kerkschoonmaak 
De kerk wordt 1x per maand door een aantal dames uit onze gemeente schoongemaakt. 
Contactpersoon:  mw. Gerrie Hoekman  tel. 0313-651187. 
 
Koffieschenken 
Na de kerkdienst wordt er om de week koffie gedronken in de kerk, momenteel zijn er 7 
dames die dit verzorgen. Contactpersoon: mw. Gerrie Nijenhuis, tel. 0575-561833 
 
Stichting tot instandhouding van het monument de Hallse kerk 
Deze stichting heeft zich ten doel gesteld ons monument, de Hallse Kerk, in stand te houden 
dan wel te verfraaien. Jaarlijks wordt hiervoor de ‘Wintermarkt’ georganiseerd. Samen met 
vele vrijwilligers wordt deze gezellige wintermarkt mogelijk gemaakt en komen de 
opbrengsten ten goede aan de Hallse kerk.  Contactpersonen:  dhr. Martin van Galen, tel.  
06-14435067 en dhr. Jan Holtslag, tel. 0575-562259 
 
Commissie kerkrondleiding 
Vanaf Pinksteren tot half september is iedere woensdag onze prachtige monumentale kerk 
(één van de 100 mooiste kerken van Nederland) van 10.00 tot 12.00 uur open voor 
bezichtiging en/of rondleiding. Bovendien wordt tijdens meerdere van deze openstellingen 
het prachtige monumentale orgel bespeeld door dhr. Kees Vos uit Klarenbeek. Daarnaast is 
er de mogelijkheid voor een rondleiding op aanvraag.   
Contactpersonen:  dhr. Robert Carp 0313-659745 of mw. Marjan Westrik tel 0313-654892.  
 
Vrouwenvereniging Wees een Zegen 
Meer dan zestig jaar bestaat deze vereniging en nog steeds komen een aantal dames 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regelmatig samen.  Contactpersoon: mw. J. G. Spieker tel. 0575-566999. 
 
Rooster kerkdiensten 
Het rooster van de kerkdiensten en haar voorgangers wordt jaarlijks tijdig opgesteld i.v.m. 
de vele gastvoorgangers.  Contactpersoon: dhr. Gerrit Weenink tel. 0575-476425. 
 
Bloemen 
Iedere zondag zijn er bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst worden ze ter 
bemoediging en als groet naar iemand gebracht.  Contactpersoon: dhr. Gerrit Weenink tel. 
0575-476425. 
 
Bloemen > 80jr. 
Iedere jarige die 80 jaar of ouder wordt ontvangt een attentie met de felicitatiewensen 
vanuit de gemeente. Contactpersoon:  mw. Gerrie Hoekman  tel. 0313-651187. 
 
Bloemen jubilea 
Wanneer een jubileum te vieren is ontvangen de jubilarissen een attentie vanuit de 
gemeente. Contactpersoon:  Mw. Gerry Hogeweij tel. 0313-652335. 
 
Kerkblad 
Het kerkblad ‘Onze Gemeente’ wordt gemiddeld om de zes weken huis aan huis verspreid in 
Hall.  De redactie kunt u bereiken via: redactiekerkbladhall@gmail.com  of via Geeske Beije, 
tel. nr. 0575-477415. 
 
Opmaak liturgie 
Voor bijzondere diensten en rouwdiensten wordt de liturgie verzorgd door mw Janny de 
Jong, tel. 0313-652202. 
 
Cassetterecorder 
Iedere kerkdienst wordt op een cassettebandje opgenomen en thuis bezorgd bij mensen, die 
niet naar de dienst kunnen komen.  Contactpersoon:  dhr. Teunis Reinders, tel. 0313-
652419.  
 
Verhuur kerk 
De Ludgerus Kerk kan gebruikt worden voor trouwdiensten, uitvaarten, concerten of een 
vergadering.  Contactpersoon:  dhr. Antoon Menkveld, tel. 0313-651761. 
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Het jaarprogramma 2017 / 2018  
 

DAG DATUM LUDGERUSKERK  

   

Zondag 24-09-2017 Startzondag en Gemeentedag m.m.v. kerkkoor 

Zaterdag 14-10-2017 Muziektheatergroep ‘Fijne Mensen’ t.g.v. 500 jr 
Reformatie (Eerbeek) 

Zondag  29-10-2017 In de kerkdienst aandacht voor een aantal van de 95 
stellingen van Maarten Luther t.g.v. 500 jr 
Reformatie. 

Dinsdag 31-10-2017 Filmcafé:  ‘Maarten Luther’ t.g.v. 500 jr Reformatie 
(Hall) 

Zondag 05-11-2017 Dankdag voor Gewas en Arbeid 

Zaterdag 25-11-2017 Filmcafé: ‘Mar Adento’ (Eerbeek) 

Zondag 26-11-2017 Herdenking overleden / eeuwigheidszondag  

Zondag  03-12-2017 1e Advent  

Zaterdag 09-12-2017 Wintermarkt 10.30 - 15.00 uur 

Zondag  10-12-2017 2e Advent m.m.v. kerkkoor 

Vrijdag 15-12-2017 Kerstmiddag senioren in de Wheme / 14.30 uur 

Zondag 24-12-2017 Kerstavond m.m.v. Zangver. De Eendracht / 22.30 
uur 

Maandag 25-12-2017 1e  Kerstdag m.m.v. Muziekvereniging D.E.S.  

Zaterdag 30-12-2017 Filmcafé (Eerbeek) 

Zondag  07-01-2018 Nieuwjaarsdienst koffie met oliebol 

Dinsdag  23-01-2018 Filmcafé met gesprek olv dhr. Sam Janse. Thema: 
geweld en religie (Hall)  

Woensdag 07-02-2018 Gezellige avond vrijwilligers 

Zaterdag Febr. 2018 Filmcafé ‘Brokeback Mountain’ (Eerbeek) 

Zondag 25-02-2018 Kerkkoor 

Zaterdag 17-03-2018 Cabaret ‘Twee boeren en een dominee’ (Hall) 

Zondag 18-03-2018 Biddag voor Gewas en Arbeid 

Vrijdag 23-03-2018 Paasmiddag senioren in de Wheme / 14.30 uur 

Vrijdag 30-03-2018 Goede Vrijdag met Avondmaal / 19.30 uur 

Zondag 01-04-2018 Pasen 

Zondag  22-04-2018 Kerkdienst m.m.v. kerkkoor 

Donderdag 03-05-2018 Filmcafé ‘Agent of Grace’ (Hall) 

Zondag  06-05-2018 Zangdienst met liederen op verzoek. 

Donderdag  10-05-2018 Hemelvaartsdag  in Klarenbeek  

Zondag 20-05-2018 Pinksteren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 23-05-2018 Gemeente avond 

Zaterdag 26-05-2018 Filmcafé ‘De Butler’ (Eerbeek)  

Zaterdag Juni 2018 Filmcafé Special Jongeren met barbecue (Eerbeek) 

 

 
 


