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Apeldoorns Beraad van Kerken
1.

Inleiding

Ook in 2012 werd getracht het door het Apeldoorns Beraad van Kerken in gang gezette ‘nieuwe
elan’ voort te zetten. Geconstateerd moet echter worden dat door gebrek aan vrijwilligers activiteiten niet van de grond komen.
In dit verslag leggen we over 2012 verantwoording af. De vertegenwoordigers van de lidkerken
hebben het verslag goedgekeurd in de vergadering van 27 maart 2013.
Toezending van het jaarverslag geschiedt aan alle deelnemende kerkgenootschappen en aan de
aan het Beraad gelieerde doelgroepen en andere organen, zoals het college van B&W.
In dit verslag zullen wij achtereenvolgens ingaan op:
- de activiteiten van het Beraad en van de diverse werk- en stuurgroepen welke worden
geïnitieerd door het Beraad respectievelijk waarin het Beraad is vertegenwoordigd (zie bijlage);
- de financiën van het Beraad en
- de overige cijfers en feiten.
Ook willen wij met dit verslag meer bekendheid geven aan de positie en het functioneren van
het Beraad binnen de Apeldoornse samenleving.
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2.

Doel en samenstelling Beraad

Het Apeldoorns Beraad van Kerken is een platform van Apeldoornse kerkgenootschappen, dat:
• vanuit een gezamenlijke geloofsvisie met elkaar het geloof wil delen en elkaar hierin
wil blijven inspireren en
• zich vanuit de oecumenische gedachte wil inzetten voor - en dienstbaar zijn aan - de
samenleving in Apeldoorn.
De leden met hun verschillende wijzen van geloofsbeleving weten zich binnen het Beraad herkend en erkend. De grote verscheidenheid in geloofsbeleving is tevens de rijkdom van het Beraad.
Het is de moeite waard om erop toe te zien dat deze verscheidenheid behouden blijft. Het streven blijft dat meer kerkgenootschappen aansluiten.
Het Beraad werd ultimo 2012 gevormd door:
• Baptisten Gemeente
• Christelijke Gereformeerde Kerken (Oost, Zuid, Centrum)
• De Rooms-katholieke kerk (Emmaüsparochie)
• Doopsgezinde Gemeente
• Gemeenschap van Apostolische Christenen
• Evangelisch-Lutherse kerk
• Het Apostolisch Genootschap
• Leger des Heils
• Nederlands Gereformeerde Kerk
• Protestantse Gemeente Apeldoorn
• Protestantse Gemeente Ugchelen, Bronkerk
• Remonstrantse Gemeente Appeldoorn e.o.
• Vereniging Vrijzinnige Protestanten
• Vrije Evangelische Gemeente
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3.

Activiteiten

3.1

Algemeen
De activiteiten van het Beraad worden onderscheiden in een tweetal categorieën:
interne activiteiten, die betrekking hebben op de omgang met elkaar (zie 3.2) en
externe activiteiten (3.3), waaronder onze lopende activiteiten (zie 3.3.1). en de nieuwe
activiteiten (3.3.2.)

•
•

3.2
a.
b.

c.

Interne activiteiten
Elkaars kerken en kerkelijke activiteiten bezoeken
Een activiteit waaraan het beraad steeds tracht een adequate invulling te geven.
Onderlinge consultatie
Consultatie over zaken welke de deelnemende kerken samen ter harte gaan, zij samen
kunnen verrichten en het bezinnen op vragen over geloof en leven over de kerkgrenzen
heen geschiedt zowel in en als buiten de vergaderingen van het Beraad.
Kennisname van andermans activiteiten
• Vertegenwoordigers van het project ‘Meer’ brachten een bezoek om hun glossy ‘er is
meer tussen hemel en aarde’ aan te kondigen.
• Er werd kennis genomen van het zogenaamde ‘Letssysteem’. In Apeldoorn bestaat
een let-systeem onder het motto “Doe jij iets voor mij, doe ik iets voor een ander’.
• Aandacht is gegeven aan het project ‘Ruimte voor anders zijn’. Dit betreft gespreksmaatjesmensen met een psychisch of een psychiatrisch
probleem.
• Er was aandacht voor het
project ‘schuldhulpmaatje’
en voor de fototentoonstelling ‘de ongeziene gezien’.
• De problemen rond het Asielzoekerscentrum waren ook
onderwerp van gesprek in
het Beraad in verband met
de betrokkenheid van enkele
lidkerken.
• Duurzaamheid is een agendapunt dat regelmatig terugkomt tijdens de vergadering. We willen elkaar deelgenoot maken van getroffen maatregelen om deze mogelijk in meerdere kerken in te voeren.
Gertrudeke v.d. Maas gaf een toelichting op de in 2012 gehouden conferentie ECEN
(European Christian Environmental Network) inzake duurzaamheid.
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3.3

Externe activiteiten

3.3.1. Lopende activiteiten
Een deel van onze activiteiten is begrepen in organisaties die in de loop van de jaren zijn
verzelfstandigd en een eigen jaarverslag uitbrengen. Daarop zal in dit jaarverslag niet
meer uitvoerig worden ingegaan.
De lopende activiteiten betreffen:
a. Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn (PDDA)
Het PDDA is een overlegorgaan van maatschappelijke-, levensbeschouwelijke- en religieuze organisaties, instellingen of groeperingen. Het PDDA stelt zich als voornaamste
doel het bevorderen van de dialoog binnen het PDDA, dialoog met de achterban en het
bevorderen van de participatie en integratie van minderheidsgroeperingen in Apeldoorn. Het Beraad is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van het Platform. Door
ziekte kon echter onvoldoende inhoud aan deze vertegenwoordiging worden gegeven.
Eén van de activiteiten binnen het PDDA was weer de Dag van de Dialoog op 14 november 2012. Een activiteit die het Beraad ten zeerste onderschrijft en waaraan door verschillende kerken inhoud wordt gegeven.
b. Apeldoorn tegen Verarming
Apeldoorn tegen Verarming is één van de verzelfstandigde activiteiten waar het Beraad
nog bij betrokken is.
c. Stichting Kerk en vluchteling
Deze stichting is zelfstandig en brengt een jaarverslag uit over haar activiteiten.
d. Stiltecentrum
Sinds 2009 lopen de bezoekersaantallen van het Stiltecentrum terug. De kosten zijn te
hoog om voor de weinige bezoeker het centrum open te houden. In overleg met partner
Abri is besloten het Stiltecentrum per 1 januari 2013 te sluiten. Er wordt nog gezocht
naar andere mogelijkheden.
e Dag van de mensenrechten (in het gemeentehuis)
In december was het Beraad, na de fakkeloptocht door het Oranjepark, opnieuw met
een tafel aanwezig om brieven te
schrijven.
f. Christmas Carol Dienst
Mede met financiële ondersteuning
van het Beraad werd op 16 december
2012 de 30e Christmas Carol Dienst
gehouden in de Mariakerk.
g. Stichting Citypastoraat
Aan de “Stichting Vrienden van het
Citypastoraat” werd een financiële
bijdrage overgemaakt ter ondersteuning van haar activiteiten, waaronder
het inloophuis “de Herberg”.
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h. Vredesweek (16 tot en met 23 september)
Ook de Vredesweek 2012 is door de inzet van velen een bijzondere activiteit geworden.
Het onderwerp was ‘Powered by Peace’. Er kon de gehele week aan vele activiteiten
worden deelgenomen. De start was in het Gemeentehuis met onder andere een lezing
van Jan Terlouw.
i. Bijeenkomst voorgangers van religieuze groeperingen
In 2012 is er geen bijeenkomst geweest. Besloten is in 2013 een bijeenkomst te organiseren welke gekoppeld wordt aan het 45-jarig bestaan van het Beraad. Hierbij zullen ook
besturen/kerkenraden worden uitgenodigd.
j. Nacht van het vuur
In 2012 Zou weer - samen met ABRI - de Nacht van het Vuur georganiseerd worden. Er
was een interessant programma in voorbereiding, maar door te weinig vrijwilligers
moest dit komen te vervallen.
3.3.2. Nieuwe activiteiten.
Het jaar 2012 was het eerste jaar dat Het
Apostolisch Genootschap onder de vlag
van het Beraad Reli-Pad organiseerde. Ongeveer 26 kerkgenootschappen werkten
mee om ca. 600 leerlingen de mogelijkheid
te geven tot het bezoek aan een tweetal
kerken.
3.4
a.

Communicatie
Werkgroep Kerkdiensten in de Stentor
Sinds 2004 zorgt deze werkgroep wekelijks
punctueel voor de publicatie van de kerkdiensten in de Stentor.
a. Levensbeschouwelijke pagina in de Weekendkrant
Het Beraad en Abri – de beide organisaties die de maandelijkse pagina Levensbeschouwingen in het Apeldoorns Stadsblad financieren – hebben besloten dat voorzetting na 1
januari niet meer zinvol is. De verhouding tussen kosten en baten is zoek. Er zal worden
omgezien naar andere vormen van publiciteit.
b. Nieuwsbrief
Na elke vergadering van het beraad verschijnt een nieuwsbrief met de belangrijkste punten uit die vergadering. De brede verspreiding zorgt ervoor dat een ieder die daaraan
behoefte heeft, kennis kan nemen van de (voorgenomen) activiteiten van het Beraad.
c. Website
De website bevatte ook in 2012 alle relevante informatie over de activiteiten van het Beraad en van de bijeenkomsten op religieus gebied.
d. Nieuwe predikanten uitnodigen
In 2012 was te gast ds. Smit, nieuwe predikant van de Jachtlaankerk.

ABvK jaarverslag 2012

Pagina 7

Apeldoorns Beraad van Kerken
e.

f.

Omroepraad
Ook hierin heeft het Beraad een vertegenwoordiger (zowel bij de Omroepraad van RTV
Apeldoorn als bij de Omroepraad van UPC). Vanuit het Beraad wordt geprobeerd zo veel
en zo goed als mogelijk de belangen van de kerken in Apeldoorn te behartigen.
Gemeente Apeldoorn
Zoals elk jaar vond weer een gesprek plaats met de wethouder Blokhuis. Hierbij werden
de activiteiten en vertegenwoordigingen van het Beraad besproken. Het streven is om
twee maal per jaar een gesprek met de wethouder(s) aan te gaan. Doel is informatie
uitwisseling over zaken betreffende de “onderkant” van de samenleving in Apeldoorn.
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4.

Financiën

Het financiële verslag over 2012 van het Beraad gaf een positief saldo te zien. Dit is ten gunste
van de algemene reserve gebracht.
De balans en exploitatierekening zijn hierna opgenomen (in euro’s).
Exploitatierekening Apeldoorns Beraad van Kerken over 2012
Realisatie
2012
INKOMSTEN:
Bijdrage lidkerken:
grote kerken
kleine kerken

Begroting
2012

Realisatie
2011

5.100
2.080
7.180
205
7.385

5.100
2.080
7.180
125
7.305

5.100
2.080
7.180
281
7.461

1.330
111
44
106
1.726
103
100
3.520

1.500
100
50
150
150
2.000
200
100
4.250

1.381
86

Werkgroepen
Apeldoorn tegen verarming
Christmas Carol Dienst
Vredesweek
Stiltecentrum
Ontmoeting voorgangers
Activiteit rond Pinksteren
Reli-Pad
Nieuwe activiteiten/website
Totale Uitgaven

154
100
750
1.340
273
6.137

450
100
750
1.500
p.m.
500
150
p.m.
7.700

455
100
653
1.340
6.508

SALDO

1.248

395-

953

Overige baten
Totale inkomsten
UITGAVEN:
Secretariaat (+ onkostenverg.)
Bankkosten
Drukwerk
Vergaderingen
Representatie
Levensbeschouwelijke pagina
Overige publiciteit
Stichting Vrienden Citypastoraat
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Toelichting
Secretariaat
Sinds 2003 krijgt de secretaris een onkostenvergoeding.
Verder zijn hieronder bureaukosten opgenomen.
Levensbeschouwelijke pagina
8 maal halve pagina
1 maal hele pagina

1395
331

Apeldoorn tegen verarming
Door een andere manier van vergaderen kon een besparing worden bereikt.
Ontmoeting voorgangers en
Activiteit rond Pinksteren (Nacht van het vuur)
Door verschillende omstandigheden konden deze beide activiteiten geen doorgang vinden.
Reli-Pad
Met ingang van 2012 is de organisatie van Reli-Pad, een kennismaking van leerlingen van
de eerste t/m de derde klas van het middelbaar onderwijs met de geloofsgemeenschappen,
overgenomen van Joker.
De kosten hebben betrekking op een informatieavond en de kosten van papier en porto.

ABvK jaarverslag 2012

Pagina 10

Apeldoorns Beraad van Kerken
Balans Apeldoorns Beraad van Kerken per 31-12-2012
2012
2011
Activa
Passiva
Postbank:
Reserves:
Girorekening
321
132 Algemene reserve
Kapitaalrekening
4.529
4.211 Gift VAS
Deelneming ECDS
9.125
8.984 Apd. tegen Verarming
Liquide middelen
13.975
13.327 Totale reserves
Overlopende posten
Totale Activa

1.568
15.543

Toelichting
Overlopende posten
Activa:
Bijdrage lidkerken (twee kerken)
Te verrekenen met ABRI
Passiva:
Doorbetaling ontvangen collecte
vluchtelingen
Posten < € 100

1.266 Overlopende posten
14.593 Totale Passiva

2011

2012

14.294
1.000
15.294

13.045

249

1.148

15.543

14.593

400
13.445

480
1088

192
57

Apeldoorn Tegen Verarming
In 2010 is een donatie ontvangen ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van het Sociaal
Steunpunt.
Op verzoek van de werkgroep is het bedrag in 2012 overgemaakt naar de voedselbank
Gift VAS
Per 1 januari 2013 is de Stichting VAS, die betrokken was bij de werkzaamheden van de
Vrijwilligers in de Apeldoornse ziekenhuizen, opgeheven.
Daar het Beraad betrokken is geweest bij de oprichting en in de eerste jaren bij de organisatie,
is een gift ontvangen.
Het is voorshands de bedoeling dit bedrag te gebruiken voor het houden van bijzondere
activiteiten.
Daarbij is in eerste instantie gedacht aan de viering van het 45-jarig jubileum
Algemene reserve
Het batig saldo is toegevoegd aan de algemene reserve
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5.

Overige feiten en cijfers

In 2012 moesten we helaas kennis nemen van het overlijden van Ans Kranen-van Soest (de vertegenwoordiger van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten). Ans heeft zeer veel jaren haar beste krachten aan het Beraad gegeven als secretaresse en als voorzitter.
Ook nam – na vele jaren – Gerrit Boerman (Nederlands Gereformeerde Kerk) afscheid van het
Beraad. Tijdens een gezellig informeel samenzijn mocht Gerrit uit handen van wethouder Blokhuis een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Als nieuwe vertegenwoordigers mochten we begroeten Magda van de Ploeg (Vereniging Vrijzinnige Protestanten, Kees Haverschmidt (Bronkerk) en Theo van Driel (Evangelisch Lutherse
kerk).
Anja Fijnvandraat ging met emeritaat en kon dus geen vertegenwoordiger meer zijn van de Protestantse Gemeente. Haar werd gevraagd op persoonlijke titel plaats te nemen in het moderamen. Hieraan wilde zij gelukkig gevolg geven
De volgende personen vormden ultimo 2012 het dagelijks bestuur van het Apeldoorns Beraad
van Kerken (het Moderamen):
Jan Schoneveld
Bert Niessink
Djoeke Lyklema
Anja Fijnvandraat
Ronald Dashorst
Henk Kleinlugtenbelt

voorzitter
penningmeester (Baptisten Gemeente)
secretaresse (Protestantse Gemeente)
lid
lid (Rooms-katholieke kerk)
lid (Het Apostolisch Genootschap)

De overige leden waren per einde 2012:
Emo Bruins
Els Kolff-Nolst Trenite
Erik van de Woude
Liesbeth van Hilten
Henri ten Brinke
Henk Lammers
Gé Drayer
Magda van de Ploeg
Kees Haverschmidt
Theo van Driel
Vacature
Vacature

Doopsgezinde Gemeente
Remonstrantse Gemeente Apeldoorn e.o.
Leger des Heils
Protestantse Gemeente (in 2012 nog langdurig ziek)
Protestantse Gemeente
Gemeente van Apostolische Christenen
Christelijke Gereformeerde Kerken
Vereniging Vrijzinnige Protestanten
Protestantse Gemeente; Bronkerk
Evangelisch-Lutherse kerk
Nederlands Gereformeerde Kerk
Vrije Evangelische Gemeente

De deelnemende kerkgenootschappen staan vermeld in hoofdstuk 2 van dit verslag.
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Het Beraad heeft in 2012 vier keer vergaderd in het Oecumenisch Centrum De Herberg en één
keer in de Bronkerk.
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6.

Tot slot

Graag schrijven we hier nog een woord van dank aan allen die zich hebben ingezet om de activiteiten van het Apeldoorns Beraad van Kerken mogelijk te maken.
In het bijzonder denken we daarbij aan de deelnemende kerkgenootschappen en de vrijwilligers
die zich beschikbaar stelden voor de activiteiten.
Ook is dank verschuldigd aan alle doelgroepen en overige partijen voor de prettige wijze waarop is overlegd om zo onze doelstellingen te realiseren.

Het Apeldoorns Beraad van Kerken,

(w.g.) Jan Schoneveld
(voorzitter)
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Bijlage
Eigen activiteiten, gezamenlijke activiteiten en vertegenwoordiging

Nacht
v.h.
vuur

Citypastoraat
Vredesweek

PBO
(omroepen)

Apeldoorn
tegen Verarming

Kerk en
vluchteling

Eigen activiteiten
Vredesweek – Dashorst
Werkgroep Stentor –
Lyklema
Reli-Pad – Kleinlugtenbelt
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Reli-Pad

Kern
beraad

Werkgroep
Stentor

Gezamenlijke activiteiten
Apeldoorn tegen Verarming Dashorst
Nacht van het vuur –
Schoneveld

PDDA

Vertegenwoordigingen
PBO - Schoneveld
Kerk en Vluchteling – van de
Ploeg
PDDA - Schoneveld
Citypastoraat - Niessink
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