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Profiel van de kerkelijke gemeente 

De Protestante gemeente Halle bestaat sinds de fusie in 2007. Halle valt onder de classis 

Gelderland Zuid – Oost. Na een jarenlange samenwerking tussen de Hervormde Gemeente en 

de Gereformeerde Kerk is er per Pinksteren 1999 een federatie gevormd de daadwerkelijke 

fusie vond plaats in 2007. 

 

De Protestantse gemeente Halle maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, 

die is ontstaan in 2004 uit een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde 

Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. 

 

We beschikken over een kerkgebouw, een pastorie en een begraafplaats op loopafstand van de 

kerk.  

 

De Grote Kerk is in 1858 gebouwd, maar 

deze is in de Tweede Wereldoorlog 

verwoest. 

De huidige kerk werd in 1951 gebouwd 

volgens een ontwerp van Karel Sijmons 

(1907-1989). 

Het gebouw is traditioneel van opzet, met 

een halfronde opstelling van de banken 

rond het liturgisch centrum. Het is o.a. door 

het gebruik van zuilen, zeker een van de 

monumentaalste voorbeelden van dit 

kerktype. In hun plaatsing volgen deze 

zuilen een achthoekige plattegrond. De 

preekstoel is geplaatst aan één van de lange 

zijden van de kerk. 

Voor de avondmaalsviering is achter de 

preekstoel door Sijmons een aparte ruimte 

gecreëerd. In de praktijk wordt hiervan 

echter geen gebruik gemaakt. Deze ruimte 

wordt gebruikt voor ontmoeting.  

 

 

Een interne verbouwing in 2013 heeft het gebouw meer multifunctioneel gemaakt. Het 

aanvankelijk licht verhoogde Liturgisch Centrum is gelijkvloers gemaakt. Een deel van de 

vaste banken zijn verwijderd, hier is een permanente ontmoetingsplek ingericht. De 

geluidsapparatuur is vervangen en er zijn beamers geplaats. 

 

De (ruime) pastorie bij de Grote Kerk is beschikbaar voor de predikant. Dit betreft een 

vrijstaande eengezinswoning met een woonkamer, ruime werkkamer, keuken, bijkeuken en 

garage op de benedenverdieping. Op de eerste etage een ruime overloop, badkamer en vier 

kamers. Op de zolderverdieping is een vijfde kamer. 
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Het karakter van de kerkelijke gemeente 

De Protestantse gemeente Halle is een christelijke kerk. Dat betekent dat voor de leden, in 

hun geloof in God, de persoon van Jezus Christus een belangrijke plaats inneemt. In het leven 

van Jezus Christus wordt duidelijk hoe God een God voor mensen wil zijn en hoe Hij de 

mensen voorgaat naar een ander soort wereld; een wereld waarin oorlog, onrecht, ziekte en 

dood zijn verdwenen. 

De Protestantse gemeente Halle wil een open kerk zijn, waar ruimte is om op een eigen 

manier te geloven en het geloof te beleven. We noemen het daarom ook: ‘Kerk als herberg’. 

Ieder mens is anders en geen mens staat hetzelfde in het leven. Als kerk willen we iedereen de 

ruimte bieden om te ontdekken wat van waarde is en het geloof te beleven en te verdiepen. 

 

Zoals in veel Achterhoekse gemeenten, vinden we ook in Halle een trouwe kern van 

kerkbezoekers met daarnaast een brede rand van leden die bij doop, huwelijk, uitvaart of op 

kerkelijke hoogtijdagen het kerkgebouw weten te vinden. 

 

De Protestantse gemeente Halle wil aanwezig zijn op de sleutelmomenten in het leven van 

mensen, noem het de scharnierpunten. Dat zijn soms negatieve momenten zoals 

echtscheiding, ziekte en overlijden, maar ook bij positieve momenten, zoals geboorte en 

huwelijk. Voor de jongeren en hun ouders zijn er jaarlijks momenten rond de overstap naar de 

basisschool, de middelbare school en de volwassenheid. 

 

De Protestantse Gemeente Halle wil niet alleen een kerk zijn voor haar eigen leden. Iedereen 

is welkom om de kerkdiensten en de overige activiteiten mee te maken. Daarnaast is er vanuit 

de kerk betrokkenheid bij de samenleving in Halle, maar ook wereldwijd. 

 

Elke woensdagochtend is de kerk open en is er gelegenheid voor ontmoeting, om een kaarsje 

aan te steken in de gedachteniswand en/of een kopje koffie te drinken.  

 

Na elke dienst is er mogelijkheid om samen koffie te drinken en om nog wat na te praten. 

 

De gemeente is niet bij voorbaat behoudend of vernieuwend, maar staat zeker wel open voor 

verandering. In de vieringen wordt een goede woordverkondiging gewaardeerd, maar evenzo 

houdt men van een gevarieerde invulling van de eredienst met liederen, gebeden, 

spiegelverhalen in woord of uitgespeeld. Voor een toegewijde en inspirerende predikant is de 

gemeente gevoelig! 

 

Opbouw van de gemeente  
 

Lidmaten per leeftijdscategorie: 

0 tot 20 jaar: 22 

20 tot 30 jaar: 35 

30 tot 40 jaar: 33 

40 tot 50 jaar: 81 

50 tot 60 jaar: 127 

60 tot 70 jaar: 138 

70 tot 80 jaar: 126 

80 tot 90 jaar: 69 

90 jaar of ouder: 15 

Totaal 646 leden  

Aantal pastorale eenheden 490. 
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Eredienst 
Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst. Als er ’s avonds een (jeugd)dienst, of wanneer we 

een gezamenlijke dienst hebben bij één van onze buurgemeentes, dan is er ’s morgens geen 

dienst. Tijdens kerkdiensten gebruiken we een beamer voor projectie van de liederen en 

afbeeldingen van b.v. het kindernevendienstproject of een filmpje. 

 

Driemaal per jaar is er een jeugddienst, waarvan één jeugd-eetdienst. Dit zijn diensten die 

vanuit de jeugdraad door jongeren worden voorbereid.  

Daarnaast zijn er enkele jong-ouddiensten; op startzondag en als afsluiting van het 

catecheseseizoen en als afsluiting van de avondmaals-catechese. 

  

Biddag- en dankdagdiensten zijn avonddiensten. 

 

Circa zeven maal per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Hieraan nemen ook de 

kinderen deel. Doorgaans zijn dit lopende vieringen.  

Twee maal per jaar, op Witte donderdag en in de adventsperiode, wordt er een 

‘huisavondmaal’ gevierd. Dit zijn vieringen in de kerk voor luisteraars van KerkWebRadio en 

mensen voor wie een dienst te belastend is. In de praktijk zijn dit intieme vieringen. 

 

Doopdiensten worden in overleg met de ouders ingeroosterd en voorbereid.  

 

Als vervolg op de doop zijn er jaarlijks twee of drie zegendiensten. Kinderen van vier en 

twaalf jaar krijgen een zegen mee bij de volgende stap in hun leven. Deze diensten worden 

met de kinderen en hun ouders voorbereid.  

 

De zegendienst aan jongvolwassenen is tweejaarlijks op 1
e
 Pinksterdag in elk even 

kalenderjaar. Dit is de bevestiging als nieuw lidmaat en de afsluiting van catechesegroep  

15-18 jaar. We werken hier aan de hand van de levensparels. 

 

In de Protestantse Gemeente Halle is ruimte voor de zegening van duurzame 

levensverbintenissen van gemeenteleden. Vooraf wordt, net als bij een huwelijk, een pastoraal 

gesprek gevoerd. 

 

Als het weer het toelaat worden er jaarlijks twee openluchtdiensten gehouden in de 

pastorietuin. De eerste openluchtdienst wordt georganiseerd door de Missionaire Werkgroep, 

de tweede door een gelegenheidswerkgroep. De Missionaire Werkgroep organiseert ook de 

kerstavond- en een dialectdienst. 

 

Het kinderkerstfeest vieren we 1
ste

 kerstdag in een ochtenddienst. 

 

De plaatselijke Muziekvereniging en regionale koren worden met enige regelmaat 

uitgenodigd om de erediensten luister bij te zetten. 

 

Doormiddel van liturgisch bloemschikken wordt, met enige regelmaat, een extra dimensie aan 

het thema van de eredienst gegeven. 

 

In de kerk is een gedachteniswand waar voor elke dopeling een druppel wordt opgehangen, 

deze blijft daar hangen tot de 4jarigendienst. 

Voor elke overledene wordt een herinneringskaars neergezet tijdens een uitvaartdienst of na 

een crematie. Deze kaarsen blijven in de kerk staan tot Eeuwigheidszondag. Tijdens die dienst 

worden de kaarsen aangestoken bij het noemen van de namen. Na de dienst mogen de kaarsen 

door de nabestaande meegenomen worden naar huis. 
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Samenwerking met buurgemeenten 
 

Op dit moment werken we samen met verschillende buurgemeenten.  

De samenwerking met de Protestantse Gemeente Varsseveld heeft veel aandacht voor 

nauwere samenwerking in de toekomst.  

 

Sinds een aantal jaren werken we, op onderdelen, samen met buurgemeente Varsseveld. We 

vieren door het jaar heen een vijftal kerkdiensten gezamenlijk.  

Daarnaast is elke raad met elkaar in gesprek over wat we daarnaast samen kunnen doen. Daar 

waar de werkwijze -bijna- gelijk is worden activiteiten gezamenlijk opgepakt. Bij een verschil 

wordt er gekeken of het op elkaar afgestemd kan worden. 

 

Halle heeft, sinds geruime tijd, een Oecumenische samenwerkingsverband, de Raad van 

kerken, Halle, Keijenborg (R.K) en Zelhem (PKN). Op de zondag van de Oecumene en op 

vredeszondag zijn er gezamenlijke diensten. We zijn dan roulerend bij elkaar te gast. In de 

eigen kerk is er dan geen dienst. Met deze gemeenten hebben we een gezamenlijk programma 

voor Ontmoeting en Inspiratie. 

 

Ook hebben we jaarlijks één gezamenlijke dienst met de Katholieke parochie van 

Mariënvelde. Mariënvelde en Halle zijn aan elkaar verbonden geraakt door een nalatenschap 

van een gemeentelid die zijn inkomen in beide plaatsen verwierf.  

 

De predikant verzorgt enkele malen per jaar een weeksluiting of avondmaalsviering in het 

Verzorgingshuis ‘De Zonnekamp’ in Zelhem. (in Halle is geen verzorgingstehuis.) 

 

Vervanging tijdens vakantie en studieverlof wordt in samenwerking met de predikanten uit 

Varsseveld geregeld. 
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Pastoraat  
 

Hoofdtaak van het pastoraat 

Bezoeken van mensen op belangrijke momenten in hun leven, zoals bij ziekte, overlijden, 

geboorte, huwelijk, huwelijksjubilea en verjaardagen van ouderen.  

Nieuw ingekomen leden krijgen een bezoek van predikant, ouderling of pastoraalmedewerker. 

 

De Pastorale Raad is actief betrokken bij: 

- de organisatie van groothuisbezoeken  

- de rouwbelevingsgespreksgroep. In deze groep kunnen mensen van wie de partner, of een  

  andere naaste, is overleden met elkaar in gesprek komen om de ander tot steun te zijn.  

  De predikant begeleidt deze groep.  

- de bloemendienst op de Nationale Ziekendag.  

 

We zijn in gesprek met de Pastoraleraad van Varsseveld, waarbij we zoeken naar wegen om 

tot samenwerking te komen. Zo was er in 2018 een rouwbelevingsgroep in Halle. In 2019 is 

deze in Varsseveld, mensen uit beide gemeentes worden hiervoor uitgenodigd.  

 

De Pastoraleraad bestaat uit de predikant en twaalf medewerkers waarvan er twee ouderling 

zijn. De taken van ouderling en pastoraalmedewerker zijn gelijk, met die uitzondering dat de 

ouderlingen kerkenraadslid zijn. Ouderling en pastoraalmedewerkers zijn beide ‘ouderling’ 

van dienst bij een huwelijk of uitvaart in de eigen wijk.  

 

De Pastoraleraad is verdeeld in drie secties.  

Zowel de wijksecties, als de gehele Pastoraleraad komen een aantal malen per jaar bij elkaar. 

We evalueren dan ons pastorale werk. Op deze bijeenkomsten is er ook ruimte voor een 

thema of een gesprek over de eigen geloofsbeleving.  

 

Naast de pastoraleraad kennen we een bezoekersgroep aangestuurd vanuit de diaconie.  

De bezoekersgroep bestaat uit gemeenteleden die regelmatig bij één of twee gemeenteleden 

op bezoek gaan in een min of meer vaste relatie. 
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Diaconaat 

We hebben een actief beleid op diaconaal en missionair gebied. 

We verwachten van de predikant betrokkenheid hierin. 

 

De Diaconaleraad is in twee groepen verdeeld, de Diaconie en de Missionaire Werkgroep die 

elk zelfstandig werken. Er is per jaar één gezamenlijke vergadering met alle taakgroepen. 

 

Diaconie  

De Diaconie bestaat uit vier diakenen, die allen verbonden zijn aan een sectie.  

 

De kerntaak van de diaconie is 

- dienen aan de tafel van de Heer 

- verspreiden van het licht door de Paaskaars, doop-, huwelijks- en herinneringskaarsen  

- verzamelen van financiële middelen voor diaconaal werk 

- opkomen voor hen die buiten de boot dreigen te vallen, zowel lokaal als wereldwijd. 

 

De diaconie verzorgt, samen met veel vrijwilligers, een veelheid aan taken zoals: 

- de kindercatechese rondom het H.A. in samenwerking met het catecheseteam 

- de organisatie van de taxidienst en de KerkWebRadio 

- het verzorgen van een kerstattentie naar alle 85+ers en zieken in Halle, ook aan niet- 

  gemeente-leden, in samenwerking met de Vrouwen van Nu en Halle’s Belang  

- de organisatie van inloopmaaltijden vier á vijf keer per jaar 

- verzorgen van de Open Kerk op woensdagmorgen 

- de bezoekersgroep 

- de organisatie van een ‘gezellige middag’ waarbij ontmoeting centraal staat. 

- de organisatie, dan wel hulpverlening bij de IKA (Interkerkelijk Kampcommissie voor 

  de Achterhoek en de Liemers en de vakantieweken voor éénoudergezinnen in Halle-Heide 

- de organisatie van de Paasgroetenactie 

- de verzorging van de inzamelstraat voor prentbriefkaarten, postzegels, mobiele telefoons,  

  cartridges en brillen 

- het deel uitmaken van het Diaconaal Platform van de gemeente Bronckhorst en van  

  Stichting Welzijn Bronckhorst. 

 

Alle uitgangscollecten zijn doorzendcollectes met een verdeling naar lokaal, regionaal en 

landelijk en voor jong en oud. 

Indien de opbrengst lager is dan € 50.- wordt deze vanuit de diaconie tot € 50.- verhoogd. 

Voor binnenlands- en werelddiaconaat wordt het collecterooster van KerkinActie gevolgd.  

Bij een noodsituatie wordt er een extra collecte ingelast, soms wordt de opbrengst daarvan 

door de diaconie verdubbeld. 

De diaconie verleent op verzoek ‘Stille Hulp’ en bij hulpvragen helpen we zoeken naar 

oplossingen. 

De diaconie heeft een bescheiden vermogen dat ze laat werken door de rentebaten in te zetten 

voor de jaarlijkse exploitatie. Een deel is omgezet in aandelen bij Oiko Credit. 

 

Missionaire Werkgroep 

Deze groep bestaat uit vier personen. Het accent ligt vooral op de organisatie van 

laagdrempelige activiteiten en kerkdiensten; de openlucht-, kerstavond- en dialectdienst, 

Passie- of kerstconcerten. Deze werkgroep verzorgt het programma van Open Kerk tijdens de 

Halse Dag op de eerste zondag in september. Dit is tevens de startzondag van een nieuw 

kerkelijk seizoen. 



7 
 

Jeugdraad 
 

De jeugdraad bestaat uit alle geledingen van het jeugdwerk, de jeugdouderlingen en de 

jeugdmedewerker. 

Wij verwachten betrokkenheid en toerusting van de predikant bij de jeugdactiviteiten met een 

open oog en hart voor de leefwereld van de jeugd. 

De activiteiten voor de jeugd binnen en buiten de eredienst willen we behouden en op 

onderdelen versterken. 

         

Kinderoppas 
Er is tijdens de ochtenddiensten mogelijkheid voor kinderoppas voor kinderen van 0 – 4 jaar. 

Vanaf 2019 is dit niet meer ingeroosterd maar kunnen ouders, via een app, kinderoppas 

regelen. 

 

Basisschoolleeftijd 

Tijdens de meeste diensten is er kindernevendienst. De periodes voor Kerst en Pasen worden 

door een project uitgelicht. De kindernevendiensten en de projecten in de advents- en 

veertigdagentijd worden samen met de predikant voorbereid aan de hand van Kind op Zondag 

 

Op die zondagen dat er geen kindernevendienst is kunnen e.v. aanwezige kinderen in kerk 

zelf aan de slag, bij hun ouder(s), met de inhoud van een Kinderkerktas. 

 

In twee middagbijeenkomsten is er, afwisselend voor de midden- en bovenbouw van de 

basisschool uitleg over het Heilig Avondmaal. Deze sluit af op Witte Donderdag in de 

kerkdienst.  

 

Catechese 

Er is catechese voor jongeren ouder dan 12 jaar. Catechese wordt gegeven door een 

catecheseteam. De predikant is, waar mogelijk, onderdeel van het team. 

 

Groep 12-15 

Jeugdcatechese bestaat uit vijf bijeenkomsten in het najaar en vijf bijeenkomsten in het 

voorjaar. Het wordt als belangrijk ervaren dat de onderwerpen aansluiten bij hun leefwereld.  

 

De groep 15-18  

Deze groep wordt begeleid door de predikant en is de voorbereiding op bevestiging als 

lidmaat. Deze groep ligt momenteel stil. 

 

Jongeren gespreksgroep 

Deze groep jongeren, van 18-30 jaar is recent aangesloten bij de groep uit Varsseveld. Ze 

komen met enige regelmaat bij elkaar en brainstormen over verschillende onderwerpen uit het 

dagelijks leven.  
 

Overige activiteiten vanuit de jeugdraad 

Voor 8-12 jarigen zijn er activiteiten zoals; speurtocht, pizza bakken, pompoenen snijden en 

nestkastjes maken. Deze middagen zijn voor iedereen, ontmoeting met leeftijdgenootjes staat 

centraal.  
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Ontmoeting en Inspiratie  
 

Samen onze partnergemeentes Zelhem en Keijenborg is er een programma voor Ontmoeting 

en Inspiratie. Dit programma bevat geloofs-en maatschappelijke onderwerpen. 

 

Communicatie 
 

Kerkblad Dubbelspoor  

Dubbelspoor is een gezamenlijk uitgave van de gemeentes van Halle en van Varsseveld. 

Het blad verschijnt elf maal per jaar en wordt aan abonnees gezonden. 

De editie voor Pasen en voor Kerst wordt vanuit de Missionaire Werkgroep bij alle leden 

bezorgd.  

 

Infoboekje 

Jaarlijks wordt er een infoboekje gemaakt. Dit boekje wordt bij alle adressen in Halle 

bezorgd. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen dat kerk en dorp met elkaar verbonden 

zijn.  

 

Webpagina 
Halle heeft een website. Deze is te vinden onder: www.kerkhalle.nl 

en een actieve facebookpagina: www.facebook.com/KerkHalle   
 

Gemeenteavond 
Jaarlijks hebben we twee vaste gemeenteavonden in aansluiting op de biddag- en de 

dankdagviering. 

            

De Kerkenraad 
 

De kerkenraad bestaat uit: 

- ouderling voorzitter (geen predikant) 

- ouderling scriba 

- 2 wijkouderlingen 

- 2 beleidsouderlingen 

- 3 jeugdouderlingen 

- 4 diakenen 

- 4 ouderling kerkrentmeesters  

- 1 predikant        

 

De kerkenraad komt ongeveer eenmaal per zes weken in vergadering bij elkaar. 

Die vergaderingen worden voorbereidt door het moderamen. 

Het moderamen bestaat uit de voorzitter, scriba, diaken, kerkrentmeester, wijkouderling, 

beleidsouderling, jeugdouderling en de predikant. Voor dringende zaken of ad hoc 

beslissingen is het klein moderamen; voorzitter, scriba en predikant bevoegd deze te nemen.  

 

De eerste kerkenraadsvergadering in september beginnen we met een gezamenlijk maaltijd en 

brainstormen we over onze plaats in de gemeente. Momenteel zitten we in een proces de 

vergaderingen minder zakelijk te laten verlopen. Zo proberen we meer taken over laten aan 

het Moderamen. Hierdoor hopen we als Kerkenraad meer tijd en gelegenheid te hebben voor 

ontmoeting met elkaar en met de gemeente. 

  

http://www.kerkhalle.nl/
http://www.facebook.com/
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Kerkelijk beleidsplan 

 

Huidige situatie 

Wij zijn een kerk, waarin het woord van God centraal staat. 

Wij zijn een kerk, die - inclusief het gebouw - in het midden van het dorp Halle staat. 

Wij zijn een laagdrempelige kerk met een open deur voor de hele Halse gemeenschap. 

We zien de kerk als een herberg en een ontmoetingsplek. 

We zien een kerk als een plek voor jong en oud. 

Voor actief en minder actief meelevende mensen. 

We zien de kerk als een plek, waar je met elkaar nadenkt over het leven nu en in de toekomst 

en welke plaats Christus daarin kan vervullen. 

 

Hoofdaccenten voor de komende vier jaren. 

- we de samenwerking met de Protestantse Gemeente Varsseveld meer gestalte willen geven 

- we op de weg van de ontmoeting verder willen 

- we de gemeente actief willen betrekken bij activiteiten, waardoor ze, in eerste instantie, 

  elkaar ontmoeten. En vanuit die ontmoeting komen tot verdieping 

- we meer accent willen leggen op Oud-Jong activiteiten, waarbij er onderlinge contacten en 

  leermomenten zijn 

- we mensen thuis willen blijven bezoeken, dit is soms nog het enige draadje met de kerk 

- we de gemeente meer willen betrekken bij allerlei taken en werkzaamheden  

 

Huidige en toekomstige problemen 

- een geleidelijke terugloop van de kerkgang - in het algemeen -  

- de oververtegenwoordiging van de grijze generatie (60+) 

- het vervullen van de vacatures voor ambtsdragers, momenteel zijn er drie vacatures, per 

  Pinsteren ontstaan er, door afscheid en einde ambtsperiode meerdere. 

- het financiële plaatje in de toekomst.  

- het activeren van alle leeftijdsgroepen. 
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Profiel dorp Halle 
 

 

Centraal in het zo kenmerkende coulissenlandschap van de Achterhoek ligt het dorp Halle. 

Hoewel in de loop van de tijd veel agrarische bedrijven zijn beëindigd heeft Halle nog steeds 

een agrarisch karakter. Veel van de voormalige boerderijen zijn omgebouwd tot 

burgerwoningen. Veelal leven er meerdere generaties samen op één erf. De terugtred van de 

landbouw is ook zichtbaar door de ontwikkeling van vele hectares nieuwe natuur en de 

vorming van nieuwe landgoederen. Desalniettemin wordt nog een groot deel van het 

buitengebied gebruikt door de agrarische sector en zijn er nog volwaardige 

landbouwbedrijven. 

Samen met de buurtschappen Halle-Heide, Halle-Nijman en de Meuhoek telt het ca. 2300 

inwoners. Halle maakt als een van de kleine kernen deel uit van de gemeente Bronckhorst. 

Het heeft een klein winkelaanbod, waaronder een buurtsuper. Voor een groter winkelaanbod 

kan men onder meer terecht in Zelhem en Varsseveld (ca.5 min.) of in Doetinchem (ca.15 

min.) In de Achterhoek zijn de dorpen onderling goed met elkaar verbonden door een 

uitgebreid wegennetwerk. Via het eind van de A18 rij je in 5 minuten naar Halle. 

Voorzieningen 

 

Halle beschikt over een goed aanbod aan sociale en culturele voorzieningen.  

In het dorp is een basisschool voor Bijzonder Neutraal Basisonderwijs.  

Voor het voortgezet onderwijs is men, met name, aangewezen op Doetinchem.  

In Halle is een huisartsen- en een tandartsenpraktijk. 

 

Er is een actief verenigingsleven, zoals Vrouwen van Nu, muziekvereniging Euterpe, enkele 

zangverenigingen en diverse sportverenigingen. Halle beschikt over voetbalvelden en een 

sportzaal. 
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Dat Halle trots is op haar verenigingsleven blijkt uit het feit dat de voormalige Gereformeerde 

Kerk in 2012 is omgebouwd tot een dorpshuis. Alle verenigingen die er gebruik van maken 

waren actief betrokken bij de realisatie en zijn dat nu bij de exploitatie. Ook de Protestantse 

Gemeente Halle is actief betrokken bij stichting Dorpshuis De Korenaar. 

 

 

 

 

 

Belangenorganisatie Halle’s Belang speelt ook een belangrijke rol waar het gaat om het 

algemeen welzijn. 
 

Diverse maatschappelijke organisaties zijn samen met Zelhem georganiseerd. Dit zijn o.a. 

Amnesty International, de oudheidkundige vereniging, landbouworganisatie, Stichting 

Noodhulp, Voedsel- en kledingbank, Stichting de Zonnebloem, Stichting Welzijn 

Bronckhorst, en het kruiswerk  

 

 

Halle op het internet: 

Veel informatie over Halle en haar geschiedenis is te vinden op het internet. Niet alleen Halse 

verenigingen en organisaties bieden informatie via hun site’s. Via www.hallegelderland.nl en 

via www.oudzelhem.nl kunt u veel te weten komen over Halle, haar buurtschappen, en hun 

geschiedenis.  

 

http://www.hallegelderland.nl/
http://www.oudzelhem.nl/

