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1. Inleiding 
 

Het jaar 2010 was voor het Apeldoorns Beraad van Kerken het jaar waarin het in gang gezet-

te “nieuwe elan’ moest worden voortgezet. 

In dit verslag leggen we hierover verantwoording af. De vertegenwoordigers van de lidker-

ken hebben het verslag goedgekeurd in de vergadering van …. maart 2011. 

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. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

korenfestival vredesweek 
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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 hier-

in wil blijven inspireren en 

• zich vanuit de oecumenische gedachte wil inzetten voor - en dienstbaar zijn aan - 

de samenleving in Apeldoorn. 
 

Het is van het grootste belang dat de leden met hun verschillende wijzen van geloofsbele-

ving, zich binnen het Beraad herkend en erkend weten. De grote verscheidenheid in geloofs-

beleving is tevens de rijkdom van het Beraad. 

Het is de moeite waard om erop toe te zien dat deze verscheidenheid behouden blijft. Ge-

tracht wordt om meer kerkgenootschappen zich te laten aansluiten.  
 

Het Beraad werd ultimo 2010 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  

 

 

 

 

 

nacht van het vuur;” 

“ik heb een kaarsje in mijn hand…” 
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3. Activiteiten 
 

3.1   Algemeen 

Na de start in 2009 van enige nieuwe activiteiten werden deze in 2010 verder uitgebouwd. 

Uiteraard kreeg de evaluatie van alle activiteiten de noodzakelijke aandacht. 

 

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.) 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de communicatie rond de activiteiten van het Be-

raad (zie 3.4) 

 

3.2 Interne activiteiten 

a. Elkaars kerken en kerkelijke activiteiten bezoeken 

 Een activiteit waaraan het beraad steeds tracht een adequate invulling te geven.  

b. Onderlinge consultatie  

 Consultatie over zaken welke de deelnemende kerken samen ter harte gaan, zij sa-

men kunnen verrichten en het bezinnen op vragen over geloof en leven over de kerk-

grenzen heen geschiedt in belangrijke mate in en buiten de vergaderingen van het 

Beraad.  

 Voorts worden bij de vergaderingen van het Beraad personen of doelgroepen uitge-

nodigd ter kennismaking of voor uitwisseling van informatie. 

c Kennisname van andermans activiteiten 

 Wethouder Boddeke was op 19 januari te gast bij het Beraad. Het onderwerp was 

‘duurzaamheid’. Hij pleitte 

o.a. voor zonnepanelen op 

alle kerken.  

 Op 23 maart werd de stich-

ting Voorkom ontvangen. 

Deze stichting houdt zich be-

zig met verslaving. Zij geeft 

onder meer lessen aan leer-

lingen om de weerbaarheid 

te vergroten. 

 De nieuwe diaconaal consu-

lente van de Protestante 

Gemeente, mevrouw Jenny 

Mooij-Teunissen, was op 25 

mei ter kennismaking aan-

wezig. 

 

Voorgangersbijeenkomst 12 november 2010 
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3.3 Externe activiteiten 

 

3.3.1.  Lopende activiteiten 

 Een deel van onze activiteiten is begrepen in organisaties die zelfstandig een jaarver-

slag uitbrengen. Daarom zal daarop in dit jaarverslag niet uitvoerig worden ingegaan. 

 De lopende activiteiten betreffen: 

 a. Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn (PDDA) 

 Het PDDA is een overlegorgaan van maatschappelijke-, levensbeschouwelijke- en re-

ligieuze organisaties, instellingen of groeperingen. Het PDDA stelt zich als voornaam-

ste 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 Plat-

form. 

 Eén van de activiteiten binnen het PDDA was weer de Dag van de Dialoog op 2 en 3 

november 2010. 

b.  Interreligieus overleg 

 Het interreligieus overleg blijft een aandachtspunt van het Beraad Helaas werd ook in 

2010 door capaciteitstekort geen voortgang geboekt. 

c. Apeldoorn tegen Verarming  

 Apeldoorn tegen Verarming is samen met het WAO-beraad en het Platform Gehandi-

capten de dragende organisatie van het Sociaal Steunpunt, dat in 2010 12 ½ jaar be-

stond. De medewerkers van dit steunpunt zijn op de hoogte van de laatste vernieu-

wingen op het gebied van de Sociale zekerheid. In 2010 werd hard gewerkt aan het 

invullen van de vacatures van voorzitter en secretaris. Ultimo jaar leek het erop dat 

dit was gelukt. 

d. Adviesraad Voorzieningen Werk en Inkomen 

 Het Beraad heeft een afgevaardigde in dit orgaan dat ondermeer het college van 

B&W van advies dient op het gebied van minima (armoedebeleid).  

e. Stichting Kerk en vluchteling 

 Mevrouw Oldewarris gaf op 16 november een toelichting op de activiteiten van de 

stichting en de noodzaak van het voortbestaan hiervan. 

 Deze stichting brengt zelfstandig een jaarverslag uit over haar activiteiten. 

f. Stiltecentrum  

 Het Stiltecentrum, in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente, werd in 2005 ge-

opend samen met ABRI en het levensbeschouwelijke centrum De Brug. Iedere werk-

dag (van 12 tot 14 uur) kan men er binnenlopen voor een moment van rust of bezin-

ning. 

 In 2010 heeft het Beraad haar bijdrage gehandhaafd. De ontwikkelingen van de be-

zoekersaantallen zullen nauwlettend gevolgd worden. 

g. Dag van de mensenrechten (in het gemeentehuis) 

 Op 10 december was het Beraad, na de fakkeloptocht door het Oranjepark, opnieuw 

met een tafel aanwezig om brieven te schrijven. Door het slechte weer was er iets 
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minder belangstelling voor de fakkeloptocht. Gelukkig werden er toch nog veel brie-

ven geschreven. 

h. Fototentoonstelling “de ongeziene gezien” 

 De derde editie van deze fototentoonstelling werd in Dok Zuid geopende door wet-

houder Blokhuis. Evenals de vorige edities is de tentoonstelling op verschillende 

plaatsen in Apeldoorn te bezichtigen geweest. De tentoonstelling won dit jaar de Ari-

ensprijs (een landelijke diaconale prijs). 

j. Christmas Carol Dienst 

 Mede met financiële ondersteuning van het Beraad werd op 12 december 2010 de 

28
e
 Christmas Carol Dienst gehouden in de Mariakerk. De belangstelling was goed. 

k. Stichting Citypastoraat 

 Aan de “Stichting Vrienden van het Citypastoraat” werd een eenmalige financiële bij-

drage overgemaakt ter ondersteuning van haar activiteiten, waaronder het inloop-

huis “de Herberg”. 

l. Vredesweek (18 tot en met 26 sep-

tember) 

 De vredesweek kende een aantal 

mooie activiteiten, zoals de opening 

door prof. van der Meiden, een ten-

toonstelling over Gandhi, de Vredes-

expres voor de jeugd en een afslui-

tend Korenfestival.  

 De inbreng van de individuele ker-

ken aan het programma liet te wen-

sen over. 

m. Bijeenkomst voorgangers van reli-

gieuze groeperingen 

 In aansluiting op de bijeenkomst in 

2009 werd op verzoek van de voorgangers in 2010 opnieuw een samenkomst geor-

ganiseerd. Het onderwerp ´Verdraagzaamheid´ was gekozen naar aanleiding van de 

bijeenkomst in 2009. De opkomst liet dit jaar, ondanks de goede presentatie te wen-

sen over. Het Beraad bezint zich op de voortzetting van deze activiteit. 

 

3.3.2. Nieuwe activiteiten 

 Ook 2010 kenmerkte zich door het ‘Nieuwe Elan’. De uitvoering van het Wresinski 

Cultuurtheater en de “Nacht van het Vuur’, waarvan de voorbereiding in 2009 wer-

den begonnen, vonden plaats. 

a. Wresinski Cultuurtheater 

 Op 10 en 11 februari organiseerde het Beraad een tweetal voorstellingen van het 

“daklozentheater” in het Chr. Lyceum. Het was een indrukwekkende voorstelling met 

voor beide avonden, ondanks het slechte weer, een goede opkomst. Ook de leden 

van de theatergroep hebben de dagen in Apeldoorn positief ervaren. 

 

vredesweek korenfestival 
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 Helaas werd, ondanks de oorspronkelijke ‘toezegging’ van de Gemeente Apeldoorn 

geen subsidie ontvangen, zodat een financiële tegenvaller ontstond voor het Beraad. 

b.  De Nacht van het Vuur 

 Op 22 mei organiseerde het Be-

raad samen met Abri en met on-

dersteuning van JOKER de Nacht 

van het Vuur (zaterdag voor Pink-

steren). Dankzij een goede voor-

bereiding presenteerden zich die 

avond een twaalftal geloofsrich-

tingen. De slotmanifestatie op het 

marktplein werd door ongeveer 

300 mensen bijgewoond. 

 In 2012 zal er opnieuw een Nacht 

 van het Vuur zijn. 

 

 

3.4 Communicatie  

a. Werkgroep Kerkdiensten in de Stentor  

 Op 25 maart waren de heren Pol en van ’t Hoff bij de vergadering van het Beraad om 

uitleg te geven over hun werkzaamheden. Sinds voorjaar 2004 zorgt deze werkgroep 

voor de publicatie van de kerkdiensten in de Stentor. 

a. Levensbeschouwelijke pagina in de Weekendkrant 

 Het Beraad geeft een belangrijke financiële bijdrage voor de maandelijkse pagina Le-

vensbeschouwingen in de Weekendkrant.  

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 is in 2010 geheel up-to-date gehouden en voorzien van alle relevante in-

formatie over de activiteiten van het Beraad en van de bijeenkomsten op religieus 

gebied. 

d.  Nieuwe predikanten uitnodigen 

   Op 19 januari 2010 werd kennis gemaakt met ds. A. Roodenburg van de Hofstadkerk 

en ds. A. Fijnvandraat van de Goede Herderkerk; ds. H. ten Brinke van de Drie Ranken 

was op 23 maart gast van het Beraad en op 14 september werden de voorganger van 

Het Apostolisch Genootschap, de heer J.J. Termeulen en ds. N. Sjoer van de Goede 

Herderkerk ontvangen. 

e. Cursusmarkt in CODA 

Start Beraad nieuwe seizoen 
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  Het Beraad was op 28 augustus namens de Apeldoornse kerken aanwezig om de gro-

te hoeveelheid aan activiteiten die de kerken organiseren onder de aandacht te 

brengen. Dit jaar was er een gezamenlijke stand met Abri gehuurd. 

f. Omroepraad 

 Een vertegenwoordiger van het Beraad was zowel bij de Omroepraad van RTV Apel-

doorn als bij de Omroepraad van UPC actief. Vanuit het Beraad proberen wij zo veel 

en zo goed als mogelijk de belangen van de kerken in Apeldoorn te behartigen. 

g. Gemeente Apeldoorn 

 Ook dit jaar vond wederom (22 september) een gesprek plaats met de wethouder 

Blokhuis. Hierbij werden de activiteiten en vertegenwoordigingen van het Beraad be-

sproken. Het streven is om twee maal per jaar een gesprek met de wethouders aan 

te gaan. Doel is informatie uitwisseling over zaken betreffende de “onderkant” van 

de samenleving in Apeldoorn. 

 Een belangrijk punt was “containers voor daklozen”. Helaas werd dit niet voor de 

winter van 2010/2011 gerealiseerd. 

 Ook in 2010 werd nog geen duidelijkheid verkregen over de invoering van het Ram-

penplan van de gemeente Apeldoorn en de inbreng van het Beraad. 

h. Op 4 mei werd namens het Beraad een krans gelegd bij de nationale dodenherden-

king. 

 

 

 

 

Daklozentheater 10 en 11 februari 2010 
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4. Financiën 

Het financiële verslag over 2010 van het Beraad gaf een negatief saldo te zien. Dit is ten laste 

van de reserve “ Onvoorzien” gebracht. 

De balans en exploitatierekening zijn hierna opgenomen (in euro’s). 
 

Exploitatierekening Apeldoorns Beraad van Kerken over 2010 
 

 Realisatie  Begroting 

 2010  2010 

INKOMSTEN:     

Bijdrage lidkerken:  grote kerken  5.100  5.100 

kleine kerken          2.080           1.920  

         7.180           7.020  

Overige baten             227              200  

Totale inkomsten          7.407           7.220  

  

UITGAVEN:     

Secretariaat (+ onkostenverg.)          1.415           1.500  

Bankkosten                60    

Drukwerk                  50  

Vergaderingen                80              150  

Start Seizoen                66                     -  

Representatie             108              150  

Publiciteit weekendkrant          2.035           2.000  

Overige publiciteit             110              250  

Stichting Vrienden Citypastoraat             100              100  

         3.974           4.200  

Werkgroepen     

Apeldoorn tegen Verarming             400              550  

Idem, verkoop deurstoppers            -115    

Christmas Carol Dienst             100              100  

Vredesweek          1.645                  -   

Idem, bijdrage         -1.000    

Stiltecentrum          1.340           1.500  

Ontmoeting voorgangers             570                  -   

Nieuwe activiteiten/website               370  

Toneelstuk Lazarus          4.395           5.000  

idem, ontvangen bijdragen         -1.100           -5.000 

Nacht van het vuur             500              500  

Radio Kerkstraat    PM  

Totale Uitgaven        10.709           7.220  

NADELIG SALO         -3.302  - 
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Toelichting 

Secretariaat 

Sinds 2003 krijgt de secretaris een onkostenvergoeding; daarnaast zijn hierin bureaukos-

ten opgenomen. 

Publiciteit weekendkrant 

Begin 2005 is besloten om 25% van de kosten van de maandelijkse "Levensbeschouwelij-

ke" pagina in "Weekend Totaal" voor onze rekening te nemen. De kosten over 2010 be-

treffen: 

6 maal halve pagina 1042 

3 maal hele pagina 993 

Apeldoorn tegen verarming 

Er is een donatie gegeven ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van het Sociaal 

Steunpunt 

Vredesweek 

De kosten betreffen: 

Openingsavond 100 

Maaltijd 660 

Posters 300 

Programma's 436 

Tentoonstelling Gandhi 89 

Bloemen afsluiting 60 

Door de gemeente Apeldoorn is een bijdrage gegeven van € 1.000 

Ontmoeting voorgangers 

Dit zijn de kosten van de ontmoeting met voorgangers van de plaatselijke kerken op 12 

november 2010 

Toneelstuk Lazarus 

De kosten waren 

Enveloppen en porto uitnodigingen 461 

Toneelgroep 3270 

Opruimen materiaal 238 

Bloemen spelers 233 

Besprekingen en consumpties 193 

 

 

22 mei 2010 

Nacht van het vuur 
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Balans Apeldoorns Beraad van Kerken per 31-12-2010 

    

 

Activa 

2010 2009   2010 2009 

    Passiva     

Postbank:     Reserves:     

Girorekening 945             260  Algemene reserve        12.091     13.124 

Kapitaalrekening 4.092          7.458  Radio Kerkstraat  -       2.269  

Deelneming ECDS 8.848          8.715   Apeld. t. Verarming 400      

Liquide middelen        13.885         16.433  Totale reserves        12.491     15.393  

          

Overlopende posten 317             987  Overlopende posten          1.711       2.027  

          

Totale Activa        14.202         17.420  Totale Passiva        14.202     17.420  

 

Toelichting 

Overlopende posten 

Activa: 

Bijdrage lidkerken (één kerk) 160 

Bijdrage jubileum (één kerk) 157 

Passiva: 

Kosten levensbeschouwelijke pagina 818 

Bijdrage Vrienden Citypastoraat 600 

Bijdrage Christmas Carol Dienst 100 

Doorbetaling ontvangen collecte    

vluchtelingen 192 

Radio Kerkstraat 

Gezien het feit dat er geen activiteiten rond het opzetten van radiopro-

gramma's meer zijn te verwachten is besloten de voorziening hiervoor  

op te heffen en de middelen toe te voegen aan de algemene reserve. 
 

Apeldoorn tegen verarming 

  Betreft ontvangen donaties t.b.v. 12 ½ jarig bestaan Sociaal Steunpunt. 
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5.  Overige feiten en cijfers 

 

In 2010 gaf de Gemeente van Apostolische Christenen aan lid te willen worden van het Be-

raad. Tijdens de bijeenkomst van 16 november presenteerde de voorganger van de ze ge-

meente, de heer H. Korthagen, zich. 

Op 19 januari nam mevrouw Frieling afscheid van het Beraad als vertegenwoordigster van 

de Rooms-katholieke kerk. 

De nieuwe vertegenwoordiger van de Bronkerk de heer Kommer kwam op 14 september. 

 

De volgende personen vormden ultimo 2010 het dagelijks bestuur van het Apeldoorns Be-

raad van Kerken (het Moderamen): 
 

Jan Schoneveld   voorzitter (Protestantse Gemeente; Bronkerk) 

Bert Niessink   penningmeester (Baptisten Gemeente) 

Djoeke Lyklema  secretaresse (Protestantse Gemeente) 

Gerrit Boerman  lid (Nederlands Gereformeerde Kerk) 

Ronald Dashorst  lid (Rooms-katholieke kerk) 

Henk Kleinlugtenbelt  lid (Het Apostolisch Genootschap) 

   

De overige leden waren per einde 2010: 
 

Toos Starmans   Rooms-katholieke kerk/Adviseur Beraad 

Emo Bruins    Doopsgezinde Gemeente 

Ans Kranen-van Soest  Vereniging Vrijzinnige Protestanten 

Els Kolff-Nolst Trenite  Remonstrantse Gemeente Apeldoorn e.o. 

Majoor Bert Meijberg  Leger des Heils     

Eddy Anneveldt   Het Apostolisch Genootschap 

Liesbeth van Hilten  Protestantse Gemeente (helaas in 2010 langdurig ziek) 

Gé Drayer   Christelijke Gereformeerde Kerken 

Anja Fijnvandraat  Protestantse Gemeente 

Henri ten Brinke  Protestantse Gemeente 

Kees Kommer   Protestantse Gemeente (Bronkerk, Ugchelen) 

Henk Lammers  Gemeente van Apostolische Christenen 

 

De deelnemende kerkgenootschappen staan vermeld in hoofdstuk 2 van dit verslag. 

 

Het Beraad heeft in 2010 vijf keer vergaderd op de locatie Oecumenisch Centrum 

De Herberg en één maal in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap.  
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6.  Tot slot 

 

Aan het einde van dit verslag schrijven we graag een woord van dank aan allen die zich heb-

ben 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 vele 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangersbijeenkomst 12 november 2010 
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Bijlage 
 Beraad          Organisaties   
       

    Omroepraad A ’doorn   

       

    Progr. raad UPC   

 Moderamen      

 Jan Schoneveld   Kerk en   Gemeente 

 (voorz./Prot. Gem.)   Vluchteling  Apeldoorn 

 Gerrit Boerman      

 (lid/Ned. Geref. Kerk)   Adviesraad Voorz.  Voedselbank 

 Ronald Dashorst   Werk en Inkomen  Sociaal 

 (lid/Rooms-katholieke kerk)     Steunpunt 

 Henk Kleinlugtenbelt   Apeldoorn tegen    

 (publiciteit/Het Apostolisch Gen.)   Verarming   

 Djoeke Lyklema     VWI en WMO 

 (secr./Prot. Gem.)      

 Bert Niessink     WAO-beraad 

 (penningm./Baptisten Gemeente)      

  

Overige leden 

    Chrismas Carol 

Dienst 

 Eddy Anneveldt   Platform Duurzaam  Overleg 

 (Het Apostolisch Genootschap)   Dialoog Apeldoorn   

 Emo Bruins      

 (Doopgezinde Gemeente)   Stiltecentrum   

 Vacature      

 (Rooms Katholieke Kerk)      

 Liesbeth van Hilten   Werkgroep    

 (Protestantse Gemeente)   Levensbesch. pag.   

 Els Kolff      

 (Remonstrantse Gemeente)   Citypastoraat  de Herberg 

 Ans Kranen      

 (Ver. Vrijz. Protestanten)      

 Majoor Bert Meijberg      

 (Leger des Heils)      

 Gé Drayer      

 (Christelijke Gereformeerde Kerk)      

 Toos Starmans (adviseur)      

 (Rooms Katholieke Kerk)   ---------------------------------------------------------------- 

 Anja Fijnvandraat   Toelichting  

 (Protestantse Gemeente)    = platform, werkgroep of andere organisatievorm 

 Henri ten Brinke    

 (Protestantse Gemeente)   = indirecte relatie Beraad 

 Vacature Vrije Evangelische Gemeente      

 Henk Lammers      

 (Gemeente Apostolische Christenen)   = vertegenwoordigt het Beraad in  

 


