
 
    Wie zijn wij? 

 
Wij zijn een jonge, levendige,  
geloofsgemeenschap die hoort bij de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Wij zijn divers en ruimhartig in onze 
geloofsbeleving en daar zijn we trots 
op. 
 
De zondagse eredienst is ons 
kloppend hart. Daar ontmoeten  we 
elkaar en zoeken wij  God.  
In de bijeenkomsten wordt ook de 
speelsheid en diversiteit van onze 
gemeente zichtbaar: 
kinderdiensten, jeugddiensten, speciale 
diensten voor verstandelijk gehandicapten  
of doven, prachtige korte vieringen op weg 
naar het Paasfeest, een  breed kerstaanbod  
etc. 
 
Bovendien kunnen wij putten uit de 
schatkamers van 20 eeuwen 
christelijke rituelen.  Zo  zijn we  
mensen behulpzaam bij het markeren 
van allerlei bijzondere 
levensmomenten, zoals: 
geboorte, doop, relatie en huwelijk en rond 
het afscheid nemen bij de dood. 

 

 
Wat kunnen wij u bieden? 
 
* Wekelijkse kerkdienst  

Op zondagmorgen 10.00 uur. 
Waar? In de Ichtuskerk in 
Colmschate en Park Braband in 
Schalkhaar. 
grote verscheidenheid aan diensten  
voor iedereen; zorgvuldige preken; 
volop kinderen aanwezig; 
apart programma voor kinderen  
tussen 4 en 12 jaar; oppas voor de kleintjes 
 

* Uitdagende ontmoetingen 
 Door de week. 
leerzaam: voor jeugd en volwassenen 
ontspannend: zingen, musicalgroep, 
koffieochtend etc. 

 
* Geen woorden maar daden 

In de Oekraïne steken we, in een klein 
dorpje, met onze oudere jeugd daadwerkelijk 
de handen uit de mouwen. We bouwen daar 
mee aan school en keuken. 

 
* Een luisterend oor 

We zien om naar elkaar en wie daar behoefte 
aan heeft kan rekenen op persoonlijke 
aandacht en ontmoeting. 

 
* Praktische zorg 

En ondersteuning voor wie dat nodig heeft. 
 

 
NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 

 
of wilt u meer weten: 

 
 
 
 
 

 
Protestantse Gemeente te 
Colmschate / Schalkhaar 

 
 
Adres beide locaties: 
 
Colmschate: 
Ichtuskerk,  
Holterweg 108 
7429 AH Deventer    
tel:  0570  653530 
 
Schalkhaar: 
Park Braband   
Wissinkhof 34 

 
Postadres: 
Protestantse Gemeente te 
Colmschate / Schalkhaar 
Holterweg 108 
7429 AH Deventer    
 

 



U kunt ons ook bellen: 
 
Kerkenraadsleden 
Everard Post, tel: 0570 651781   
(voorzitter) 
 
Jeannette Visscher-Visscher,  
tel: 0570 655887 (scriba) 
 
Predikanten 
Ds Martine Nijveld, tel: 0570 652130  
(wijkpredikant) 
 
Ds Trijnie Plattje, tel: 038 4650307 
(wijkpredikant)  
 
Da Wilfrieda Stam, tel: 0570 516736   
(wijkpredikant)  
 
Ds Henk van der Steeg, tel: 0570 560949   
(bijstand in het pastoraat) 
 
Koster 
Jaap Weeda, tel: 0570 653530 / 654743 
 
Voor meer informatie zie ook onze 
website: 

www.pgcs.nl 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente te 
Colmschate / Schalkhaar 
 
Méér dan een zondagse 
eredienst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 

 


