
 

 

Schets van de Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp 

gelegen binnen de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. 

 
Aantal leden 
De gemeente heeft in totaal 1440 leden. 

706 belijdende leden en 734 doopleden. 

Daarnaast zijn er 171 personen in het register opgenomen als meegeregistreerd of vriend. 

Oftewel: een totaal van 1611. 

Er zijn 955 PE’s. 

 

leeftijdsopbouw  

-   0 – 10 jaar    24 

- 11 – 20 jaar  109 

- 21 – 30 jaar  122 

- 31 – 40 jaar    86  

- 41 – 50 jaar  147 

- 51 – 60 jaar  276 

- 61 – 70 jaar  327 

- 71 – 80 jaar  300 

- Ouder dan 80 jaar 220 

 

Vieringen 
We zijn gewend aan wekelijkse vieringen, zondags om 10.00 uur. 

Hiervoor gebruiken we afwisselend één van de drie kerkgebouwen. 

Voor corona uitbrak, waren er gemiddeld zo’n 90 kerkgangers. 

 

Pastoresteam 
Het pastoresteam waar de nieuwe predikant deel van gaat uitmaken, bestaat uit: 

- ds. Marrit Bassa  predikant voor 0,75 FTE 

- Arjanne Aarts  jeugdwerker voor 12 uur per week 

- Rosa van der Tang  stagiair kerkelijk werker, tevens gemeentelid 

 

Huisvesting 
Er is geen pastorie voorhanden, maar uiteraard kunnen we behulpzaam zijn bij het zoeken naar, en 

vinden van een woning. En, indien gewenst, ziet het College van Kerkrentmeesters het als zijn taak in 

woonruimte te voorzien. 

De voorkeur gaat ernaar uit dat de predikant zich in één van de drie dorpen, of in de directe omgeving 

daarvan zal vestigen. Het dorp Twello zou dan een goede optie zijn; maar wellicht gaat uw voorkeur 

uit naar Apeldoorn, Deventer of Zutphen. 

 

Geografische ligging  
Onze gemeente ligt in de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer- Zutphen. 

Dicht bij de Veluwe, dicht bij de IJssel.  

Van oudsher was de streek een agrarische plattelandsgemeenschap. 

Maar meer en meer komt de nadruk op natuurontwikkeling en recreatie te liggen. 

 

 



 

 

Sociale structuur 
Omdat de dorpen geen grote uitbreidingen hebben ondergaan, zijn de sociale structuur en 

samenbindende kenmerken van de gemeenschappen nog grotendeels aanwezig. Voor het 

merendeel van de inwoners geldt dat men op elkaar betrokken is in de vorm van belangstelling en/of 

daadwerkelijke hulp (het zogenaamde Naoberschap).  

Voorzieningen 
Scholen voor basisonderwijs, winkels en sportvoorzieningen zijn in alle dorpen aanwezig. 

Voor voortgezet onderwijs komen Apeldoorn, Zutphen en Twello in beeld. 

In Twello is sowieso een groter scala aan winkels en voorzieningen te vinden. 

Alle drie dorpen beschikken over een huisartsenpraktijk en diverse ondersteunende medische 

faciliteiten.  

-o-o-o-o- 

 

Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen 

 
Apeldoorn, groene stad met een koninklijk verleden. Centraal gelegen op de Veluwe en aantrekkelijk 

vanwege de vele parken en bossen. Apenheul en kinderpretpark Julianatoren mogen bekend worden 

verondersteld. Paleis het Loo en Kroondomeinen hebben geen nadere aanbeveling nodig.  

www.apeldoorn.nl  

Deventer, levendige stad met een monumentale sfeer, in een prachtige omgeving. 

Bekend door o.a. de Bergkerk, de Lebuinuskerk, De Waag en het Geert Grote Huis. 

Deventer is een echte evenementenstad. ‘Deventer op Stelten’ ‘Boekenmarkt’ en ‘Dickens Festijn’ 

trekken jaarlijks elk meer dan 100.000 bezoekers. 

www.deventer.nl  

Zutphen, Hanzestad aan de IJssel. De fraaie winkelstraten, mooie hofjes en eeuwenoude 

vestingwerken zijn onderdeel van een gezellige binnenstad. Al van verre trekken de vele torens van 

historische gebouwen, die de skyline van de stad vormen, de aandacht. 

In Zutphen bevindt zich de oudste bibliotheek van Nederland: De Librije. 

www.zutphen.nl  

 

Voorzieningen en bereikbaarheid van de drie steden 
Alle drie steden beschikken over uitstekende voorzieningen op het gebied van onderwijs, 

gezondheidszorg, sport, kunst en cultuur. 

De steden Apeldoorn en Deventer zijn prima bereikbaar via A50 en/of A1. 

Voor Zutphen geldt dat de dienstregeling van de treinen goed voorziet in verbindingen met Apeldoorn, 

Deventer → Zwolle, Arnhem → Roosendaal, Oldenzaal en Winterswijk. 

 

-o-o-o-o- 

 

http://www.apeldoorn.nl/
http://www.deventer.nl/
http://www.zutphen.nl/

