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Profiel van de Protestantse gemeente te Dinxperlo 
 
De Protestantse Gemeente te Dinxperlo is een gemeente, waarin we samen het geloof willen 
beleven. Voor ons geldt dat de geloofsbeleving van onze gemeenteleden verschillend is, maar 
dat deze verschillen gerespecteerd en geaccepteerd worden. 
 
Eredienst 

Algemeen  
Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen komt de gemeente samen. Daarnaast is er 
vier maal per jaar een avonddienst, die ook de vorm kan hebben van een lezing. 
Na afloop van elke dienst is er de mogelijkheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie, thee of een glas fris. Van deze mogelijkheid wordt door velen enthousiast gebruik 
gemaakt. 
Voor veel, met name oudere, gemeenteleden is de (wekelijkse) kerkgang wezenlijk voor hun 
geloofsbeleving. Wanneer zij niet meer naar de kerk kunnen, blijven zij de diensten vaak 
volgen via de kerkradio. Voor veel andere, ook wel oudere, maar met name jongere 
gemeenteleden ligt dat anders. In de gewone diensten, die niet specifiek gericht zijn op een 
jongere doelgroep, ligt de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers boven de zestig. 
 
Liturgie  
In hoofdlijnen wordt in de erediensten aangesloten bij het kerkelijk jaar. Er wordt gebruikt 
gemaakt van de liturgische kleuren in de aanwezige antependia en eventueel in de stola van 
de voorganger. In de regel wordt voor de lezingen het rooster van Kind op Zondag gevolgd, 
waarbij uitzonderingen mogelijk zijn. Sinds het najaar van 2012 wordt er met een vaste orde 
van dienst gewerkt. Elke morgendienst behoudens de familiediensten, wordt geopend door 
een lector, die ook één van de schriftlezingen verzorgt. Ook zijn er in elke 
zondagmorgendienst twee zondagskinderen. Zij steken aan het begin van de dienst een kaars 
aan en collecteren in de dienst en bij de uitgang. Ook helpen zij bij het uitdelen van brood en 
beker bij het Avondmaal. 
Er wordt in de regel gezongen uit het Liedboek, dat in 2013 is verschenen. Bij de bezoekers 
van de familiediensten bestaat ook behoefte aan het zingen van andere liederen, zoals die uit 
de bundel Opwekking. In de familiediensten wordt gebruik gemaakt van een beamer. 
Met een zekere regelmaat verleent de cantorij haar medewerking aan de diensten en ook het 
plaatselijke muziekkorps en de plaatselijke koren wordt regelmatig gevraagd een bijdrage 
aan de diensten te leveren. 
 
Sacramenten  
Eens in de drie maanden, vaak in een familiedienst, en in de Paaswakedienst is er 
gelegenheid kinderen te laten dopen. Voorafgaand aan de doop hebben de voorganger en de 
ouderling van dienst samen met de ouders een (groeps)gesprek over de betekenis van de 
doop. 
Eens in de twee maanden wordt het Avondmaal gevierd, vijfmaal op een zondag en op de 
avond van Witte Donderdag. Op de avondmaalszondagen en op Goede Vrijdag vindt er ’s 
middags een avondmaalsviering plaats in het woon-zorgcentrum waar ook andere 
gemeenteleden, voor wie het bezwaarlijk is om in de kerk te zitten, welkom zijn. 
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Kinderen en jongeren  
Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er op zondagmorgen kindernevendienst. 
Zij verlaten de kerk voor de lezingen en komen voor de inzameling van de gaven weer 
terug. Tevens is er tijdens de morgendienst een oppasdienst voor de allerkleinsten. Ook 
kinderen zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Voor hen, en voor anderen die 
daar de voorkeur aan geven, is er druivensap in plaats van wijn. 
Eens in de maand, behalve in de maanden juli en augustus, is de dienst in het bijzonder 
gericht op de jonge gezinnen. In deze familiediensten begeleidt een combo de gemeentezang 
en worden liederen gezongen die de doelgroep in het bijzonder aanspreken. De dienst wordt 
voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met de stuurgroep familiediensten. Terwijl de 
gewone diensten slechts door enkele jonge gezinnen worden bezocht, kunnen de 
familiediensten rekenen op een redelijk trouwe aanhang. In de regel zijn er zo’n 30 kinderen 
in deze diensten. Eens per jaar is er in plaats van een familiedienst een school-kerkdienst in de 
Heurnse Kerk in samenwerking met christelijke basisschool De Höve. 
Voor de allerjongsten en hun gezinnen is er drie keer per jaar op de zondagmiddag een 
krabbeldienst.  
 
Avonddiensten  
Vier keer per jaar is er een avonddienst. Een werkgroep avonddiensten is verantwoordelijk 
voor de invulling van deze avonden. In de regel bereiden zij twee diensten voor samen met 
een predikant. Aan de andere twee diensten geeft de werkgroep zelf invulling. 
 
Bijzondere diensten  
Behalve op de zondag komt de gemeente samen op de avond van bid- en dankdag, op de 
avond van Witte Donderdag en Goede Vrijdag en in de Paasnacht, op de morgen van 
Hemelvaartsdag, in de Kerstnacht, op Kerstmorgen. Op de avond van Eerste Pinksterdag is er 
een openluchtdienst in het Heurnse Bos, die wordt voorbereid met leden van de ZWO-
commissie. Op oudejaarsdag is er een inloopmiddag met verschillende activiteiten die wordt 
afgesloten met een oudejaarsdienst. Meestal wordt er eens per jaar een gemeentezondag 
gehouden die met een ochtenddienst begint. 
 
Cantorij  
Verdeeld over het jaar levert de cantorij ongeveer tien maal een bijdrage aan de dienst. In de 
Paascyclus op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake heeft de cantorij een vaste 
plek. De cantorij oefent, behalve in de zomermaanden, wekelijks en staat onder leiding van 
een professionele cantrix. 
 
 
Kerkelijke gebouwen 
De morgendiensten vinden afwisselend plaats in de Dorpskerk in Dinxperlo en in de Heurnse 
Kerk in De Heurne. De avonddiensten vinden altijd plaats in de Dorpskerk. 
In november 2010 heeft de kerkenraad besloten dat in de toekomst de Dorpskerk ons enige 
kerkgebouw zal zijn. Ook is besloten tot herinrichting van de Dorpskerk en het Kerkelijk 
Centrum. Inmiddels is het Kerkelijk Centrum verbouwd en in september 2016 feestelijk 
opnieuw in gebruik genomen. Er zijn plannen gemaakt voor de herinrichting van de 
Dorpskerk, maar die zijn nog niet ten uitvoer gebracht. 
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Pastoraat 

Bezoekgroepen 

Het bezoeken van gemeenteleden zien we in onze gemeente niet als een taak voor alleen de 
predikanten en ouderlingen, maar als een taak voor alle gemeenteleden. Speciaal hiervoor is 
een aantal bezoekgroepen ingesteld. Iedere groep heeft een eigen coördinator. De 
bezoekgroepen zijn: Senioren, Zieken, Zorginstellingen, Jeugd en Jongeren, Jonge gezinnen 
en Jubilea. 
Het spreekt voor zich dat de predikanten een eigen, specifieke taak hebben ten aanzien van 
het bezoekwerk. Daarbij valt te denken aan ernstig zieken, bij overlijden en rouw, aan 
mensen met psychische problemen etc. 
 
Pastoraat aan gemeenteleden tot 80 jaar 

Een aantal jaren geleden is de geografische wijkindeling vervangen door een indeling naar de 
eerste letter van de achternaam. Met die indeling wordt soepel omgegaan. Mensen die bij de 
nieuwe indeling al een contact met en predikant hadden, konden dat ook voortzetten. In 
onderling overleg wordt er ook van de indeling afgeweken. Belangrijk is dat mensen weten 
bij wie zij terecht kunnen. Aan elke predikant is ook een ouderling verbonden. 
 
Seniorenpastoraat.  
Dit werk wordt verricht door een seniorenpredikant, een medewerker seniorenpastoraat (op 
dit moment vacant) en de seniorenbezoekgroep.  
De seniorenpredikant draagt in het bijzonder de zorg voor gemeenteleden boven de 80-jaar. 
Een belangrijk deel van de tijd wordt in beslag genomen door stervensbegeleiding, 
begrafenissen en crematies. Het aantal gemeenteleden boven de 80 jaar bedraagt momenteel 
ongeveer 250 personen. 
 

Vorming en Toerusting 

Al jaren is er bij gebrek aan belangstelling geen sprake meer van tienercatechese. Wel wordt 
er bij het jeugdwerk aandacht besteed aan catechetische elementen. 
Onder volwassen gemeenteleden is er weinig animo voor kringwerk. Veel mensen maken in 
ander verband al deel uit van een vereniging die bijeenkomsten belegt, zoals vrouwenvereni-
ging en leeskring of zij bezoeken ouderenmiddagen. 
Wel is er een bijbelkring, die eens per drie weken samen komt, die wordt begeleid door de 
seniorenpredikant. Ook wordt er één tot twee keer per jaar een dagexcursie georganiseerd, 
waar 15 tot 20 mensen aan deelnemen. Eens per jaar is er een filmavond. Ook is er dit jaar 
een gespreksgroep ‘omgaan met verlies’. 
Verderop, onder het kopje ‘Jeugd en jonge gezinnen’, staan de activiteiten vermeld voor deze 
groep. 
 
 
Diaconaat 

De taken van diakenen en diaconale medewerkers verschillen niet wezenlijk van elkaar 
behalve dat de diakenen lid zijn van de kerkenraad. Belangrijke aspecten van het werk van 
diakenen is het dienst doen aan de tafel des Heren, het inzamelen van gaven, het verlenen 
van zorg/hulp aan hen die dat behoeven en aandacht schenken aan gerechtigheid in de eigen 
gemeente en de wereld. 
Activiteiten van de diaconie die in het bijzonder het vermelden waard zijn, zijn de volgende: 
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- organiseren van de jaarlijkse diaconale rondgang 
- organiseren van het seniorenkerstfeest en de kerstpakkettenactie 
- organiseren van bloemendienst, ouderenmiddagen, ouderenreisje, plaatselijke noodhulp, 

werkgroep sociale minima, IKA(= vakantieweken georganiseerd door Protestantse 
gemeentes in de Achterhoek en Liemers.) 

- onderhouden van contact met het plaatselijke Inloophuis 
 
 
Jeugd en jonge gezinnen 

Sinds 2012 is er een JOP-jongerenwerker werkzaam in onze gemeente. Onder haar leiding, en 
in samenwerking met de andere predikanten en de jeugdraad, zijn er in de afgelopen jaren 
verschillende activiteiten voor jongeren en jonge gezinnen opzet.  
Eén keer per maand is er op zaterdagavond tieneravond. Gemiddeld komen er rond de 20 
tieners samen op de zolder van het Kerkelijk Centrum. Tijdens de tieneravonden worden er 
verschillende activiteiten gedaan. Daarnaast wordt ook één keer per maand op zondagmorgen 
een tienerviering georganiseerd. De WPC (week, preek, cake) voor jongeren van groep 8 van 
de basisschool tot ongeveer vijftien jaar en de WPL (week, preek, lunchbrake) voor 15-16 
plus. Veel jongeren doen aan beide activiteiten mee, anderen doen aan één van beide mee. 
Ook wordt er regelmatig ingespeeld op en meegedaan aan bijzondere activiteiten, zoals NL-
doet, Sirkelslag, toernooien, Paaswandelwake, etc. Zo nu en dan worden er ook activiteiten 
met de buurgemeenten ondernomen.  
Voor de kinderen in de bassisschoolleeftijd worden er ook een aantal activiteiten 
georganiseerd, waaronder de ‘Kerstknutsel’, paasontbijt, Avondmaalsontbijt, activiteit voor 
de zondagkinderen, etc. 
Met de PC-basisscholen is er het zogenaamde ´Kerk in School´ project. Alle groepen doen 
hier aan mee en hebben een activiteit in het kerkgebouw of in de eigen groep. Het programma 
is samen met de scholen opgesteld en wordt mede uitgevoerd door de predikanten. Voor 
groep 5 is er een activiteit rondom het kerkorgel. Dit wordt door één van de organisten 
verzorgd. Daarnaast wordt met basisschool De Höve één keer per jaar een school-kerkdienst 
georganiseerd. Bij IKC de Bosmark is de kerk, in de persoon van een predikant, betrokken bij 
de start- (begin schooljaar) en slotviering (einde schooljaar). 
Vlak voordat de examentijd aanbreekt krijgen alle examenkandidaten (ook niet kerkleden) 
namens de PG-Dinxperlo een roos aangeboden.  
Voor ouders met jonge kinderen en pubers wordt 4 keer per jaar een ´Moments avond´ 
georganiseerd. Op deze avonden gaat het vooral om ontmoeting en aan de hand van een 
thema wordt er een geloofsgesprek gevoerd. Een keer per maand is er op maandag of 
woensdagochtend het Krabbelcafe. Hier kunnen ouders elkaar onder het genot van een kop 
koffie/thee ontmoeten en op een ongedwongen wijze met elkaar in gesprek gaan over allerlei 
onderwerpen en thema´s die spelen. Bij toerbeurt is de jeugdwerker of één van de predikanten 
aanwezig. Eén keer per jaar worden ouders die hun kind hebben laten dopen uitgenodigd voor 
een zogenaamde inspiratieavond. Op deze avond wordt teruggekeken op de doop, wordt er 
wat verteld over kinderbijbels en kunnen vragen rondom geloofsopvoeding een plek krijgen. 
Rond het tweede jaar van het eerste kind krijgen ouders ook altijd bezoek namens de kerk en 
wordt hen een kinderbijbel aangeboden. 
 
Kerkenraad  
De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Dinxperlo telt op dit moment 15 leden: 
4 ouderlingen (voorzitter kerkenraad, jeugdouderling, 2 wijkouderlingen), 4 diakenen, 4 
ouderling-kerkrentmeesters en 3 predikanten.  
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De seniorenpredikant is wel lid, maar neemt in de regel niet deel aan de vergaderingen. 
De beide andere predikanten namen tot op heden wel deel aan alle vergaderingen. 
Vanzelfsprekend is de nieuwe predikant van harte welkom in de 
kerkenraadsvergaderingen. Of hij of zij in de beperkte werktijd ook daadwerkelijk alle 
vergaderingen zal bezoeken is in de eerste plaats een beslissing van de nieuwe predikant. 
Van het college van kerkrentmeesters maken ook 3 kerkrentmeesters deel uit die geen 
ouderling zijn. De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers en de 
(ouderling-)kerkrentmeesters door beheersmedewerkers. De jeugdouderling wordt 
bijgestaan door jeugdmedewerkers met wie hij samen de jeugdraad vormt. 
Om de vergaderdruk voor de ambtsdragers te verlichten vergadert de kerkenraad sinds 
september 2016 nog maar eens in de zes weken i.p.v. elke maand. Ook de colleges 
vergaderen in principe eens in de zes weken. Ook is het moderamen teruggebracht tot 
drie leden: de voorzitter, de scriba en de predikant-assessor. De intentie is dat ook de 
colleges worden teruggebracht tot drie ambtsdragers, zodat minder mensen hoeven te 
vergaderen. 
 
 
Overzicht ledenaantallen 
 

Jaar 2014 2015 2016 2017 

Belijdende leden 1.631 1.587 1.547 1.503 

Doopleden    711    686    654    622 

Totaal 2.342 2.273 2.201 2.125 

 

Het grensdorp Dinxperlo 
 
‘In Dinxper is alles anders’. Dit is een uitspraak die vaak in de buurgemeenten van Dinxperlo 
wordt aangehaald. Een beetje overdreven misschien, maar toch…… De unieke grensligging is 
een van de karakteristieken. Twee dorpen, Dinxperlo en Suderwick; in feite geografisch tegen 
elkaar aangeplakt, slechts gescheiden door de rijksgrens, die wordt gevormd door een 
ongeveer anderhalf kilometer lange weg. De grens vormt allang geen belemmering meer voor 
contacten in welke vorm dan ook. Echter in officiële c.q. bestuurlijke aangelegenheden, met 
een grensoverschrijdend karakter, moet met de verschillen nog duidelijk rekening gehouden 
worden. Het dialect dat er wordt gesproken, is de voertaal aan beide zijden van de grens. 
Dinxperlo heeft een winkelbestand dat voor het overgrote deel in de behoeften voorziet. 
Van belang is ook de wekelijkse markt op vrijdagmiddag, die ook veel Duitse bezoekers 
trekt. Het bedrijfsleven is zeer gevarieerd: bouwbedrijven, een metaalgaasweverij, 
keukenindustrie, chemische industrie om enkele grotere te noemen.  
Het buurtschap De Heurne vormde in het verleden het buitengebied van de gemeente 
Dinxperlo. De Heurne kent naast de agrarische bedrijven ook wat kleinschalige industrie. Een 
basisschool met peuterspeelzaal en een café- feestzaal zijn daar nog sterk sociaal-bindende 
factoren. 
 
In 2005 is de burgerlijke gemeente Dinxperlo samengevoegd met de burgerlijke gemeente 
Aalten en vormt nu samen met meerdere buurtschappen de gemeente Aalten.  
De groei van het dorp stagneert, zoals ook in veel omringende gemeenten. De Achterhoek 
wordt de komende jaren, volgens de prognoses, geconfronteerd met een daling van de 
bevolking. Gelukkig proberen de samenwerkende gemeenten initiatieven te ontplooien om 
de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 


