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1. Inleiding 
 

Ook in 2011 werd het door het Apeldoorns Beraad van Kerken in gang gezette “nieuwe elan’ voortge-

zet. 

In dit verslag leggen we hierover verantwoording af. De vertegenwoordigers van de lidkerken hebben 

het verslag goedgekeurd in de vergadering van 27 maart 2012. 

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 samen-

leving in Apeldoorn. 
 

Het is van het grootste belang dat de leden met hun verschillende wijzen van geloofsbeleving, zich 

binnen het Beraad herkend en erkend weten. 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. Getracht 

wordt om meer kerkgenootschappen zich te laten aansluiten.  
 

In 2011 werd besloten de structuur van het Beraad iets te wijzigen. Daarbij zullen kleine zelfstandige 

werkgroepjes worden opgezet die een link hebben met het geheel (zie de bijlage). 

 

Het Beraad werd ultimo 2011 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 

Ondanks de problemen rond het verkrijgen van capaciteit (vrijwilligers) lukt het toch nog in 2011 een 

nieuw project van de grond te krijgen. Uiteraard kreeg de evaluatie van alle activiteiten de noodzake-

lijke 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 activi-

teiten (3.3.2.) 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de communicatie rond de activiteiten van het Beraad (zie 3.4) 

 

3.2 Interne activiteiten 

a. Elkaars kerken en kerkelijke activitei-

ten bezoeken 

 Een activiteit waaraan het beraad 

steeds tracht een adequate invulling te 

geven.  

b. Onderlinge consultatie  

 Consultatie over zaken welke de deel-

nemende kerken samen ter harte 

gaan, zij samen kunnen verrichten en 

het bezinnen op vragen over geloof en 

leven over de kerkgrenzen heen ge-

schiedt zowel in en als buiten de ver-

gaderingen van het Beraad.  

 Voorts worden bij de vergaderingen 

van het Beraad personen of doelgroepen uitgenodigd ter kennismaking of voor uitwisseling 

van informatie. 

 Zo was ds. Van Zeben aanwezig in verband met overleg over activiteiten in het kader van Refo 

500. 

c. Kennisname van andermans activiteiten 

• De stichting Gidsnetwerk was te gast bij het Beraad. Gids staat hier voor ‘geloven in de sa-

menleving’. Het onderwerp was de aanpak van sociaal maatschappelijke problemen in de 

samenleving. 

• Verder zorgde de stichting dak- en thuislozen Menorah voor een presentatie over hun acti-

viteiten en gaf de heer Bert Meijberg een presentatie over het project ‘eenzaamheid’ van 

het Leger des Heils. 

• De nieuwe diaconaal consulente van de Protestante Gemeente, mevrouw Heileen Holman 

was tijdens de novembervergadering ter kennismaking aanwezig. 
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• Mevr. Cora Krispijn van Abri (bijbel en cultuur van de Protestante Gemeente) vertelde over 

haar activiteiten en kwam met voorstellen voor een gezamenlijke activiteit rond Pasen. 

O.a. door capaciteitsgebrek kon deze geen doorgang vinden. 

• Duurzaamheid is een agendapunten dat regelmatig terugkomt tijdens de vergadering. We 

willen elkaar deelgenoot maken van getroffen maatregelen om deze mogelijk in meerdere 

kerken in te voeren. 
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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 ver-

zelfstandigd en een eigen jaarverslag uitbrengen. Daarop zal in dit jaarverslag niet meer uit-

voerig 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 be-

vorderen 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 verte-

genwoordigd 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 2 en 3 november 

2011. Een activiteit die het Beraad ten zeerste onderschrijft. 

b. Apeldoorn tegen Verarming  

 Apeldoorn tegen Verarming is één van de verzelfstandigde activiteiten waar het Beraad nog 

bij betrokken is.   

c. Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 De Adviesraad Voorzieningen Werk en inkomen is in 2011 gewijzigd in de Adviesraad WMO. 

De deelnemers zijn nu geen afgevaardigden meer van diverse maatschappelijke groeperingen.  

d. Stichting Kerk en vluchteling 

 Deze stichting is zelfstandig en brengt een jaarverslag uit over haar activiteiten. 

e. Stiltecentrum  

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

samen met ABRI en het levensbeschouwelijke centrum De Brug. Iedere werkdag (van 12 tot 

14 uur) kan men er binnenlopen voor een moment van rust of bezinning. 

 Ook In 2011 heeft het Beraad haar bijdrage gehandhaafd. De ontwikkelingen van de bezoe-

kersaantallen zullen in 2012 weer worden geëvalueerd. 

f. 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.  

g. Christmas Carol Dienst 

 Mede met financiële onder-

steuning van het Beraad werd 

op 16 december 2011 de 29
e
 

Christmas Carol Dienst gehou-

den in de Mariakerk. De be-

langstelling was goed. 
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h. Stichting Citypastoraat 

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

overgemaakt ter ondersteuning van haar activiteiten, waaronder het inloophuis “de Herberg”. 

i. Vredesweek (17 tot en met 24 september) 

 De vredesweek is in 2011 door de inzet van velen een bijzondere activiteit geworden. 

 Het onderwerp was  ‘Apeldoorn W!j-land’. De deelname van de Eyup Sultan Moskee en de 

komst van een tweetal bewoners van het ‘Vredesdorp’ in Israël droegen bij aan het succes van 

deze activiteit. 

 j. Bijeenkomst voorgangers van religieuze groeperingen 

 In verband met de geringe opkomst in 2010 is deze activiteit in 2011 niet doorgegaan. Wel-

licht zal in 2012 een nieuwe poging gedaan worden. 

 

3.3.2. Nieuwe activiteiten 

 Ook 2011 kenmerkte zich door 

nieuwe activiteiten.  

a. Reli-Pad 

In 2011 bleek dat Reli-Pad (een ac-

tiviteit waarbij scholieren uit het 

voortgezet onderwijs kerkgenoot-

schappen bezoeken) door gebrek 

aan vrijwilligers capaciteit niet 

meer door Joker (Jongerenkerk 

van de Protestante Gemeente) 

kon worden georganiseerd. Het 

Apeldoorns Beraad van Kerken 

was de juiste organisatie om dit 

onder te brengen, maar ook daar 

moest capaciteit gevonden wor-

den. Dit is gerealiseerd doordat Het Apostolisch Genootschap zich bereid heeft verklaard deze 

activiteit gedurende drie jaar uit te voeren. In 2012 zal Reli-Pas weer plaatsvinden. 

b.  Het nieuwe W!j 

 Ook dit project werd in 2011 opgestart. Begonnen werd met een inventarisatie van activitei-

ten welke in Apeldoorn reeds aanwezig waren. Helaas moest de projectleider de opdracht te-

ruggeven in verband met onvoldoende belangstelling. 

 

 

3.4 Communicatie  

a. Werkgroep Kerkdiensten in de Stentor  

 Sinds voorjaar 2004 zorgt deze werkgroep wekelijks 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 Levensbe-

schouwingen in het Apeldoorns Stadsblad.  
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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 bleef in 2011 up-to-date en voorzien van alle relevante informatie over de activi-

teiten van het Beraad en van de bijeenkomsten op religieus gebied. 

d.  Nieuwe predikanten uitnodigen 

   In dit kader waren in  2011 te gast ds. Witzier van de Barnabaskerk, de heer van der Weerd 

van de Basis, ds. Kraan van de Open Hofkerk. 

e. Cursusmarkt in CODA 

  Het Beraad was ook in augustus namens de Apeldoornse kerken aanwezig om de grote hoe-

veelheid 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 Apeldoorn als 

bij de Omroepraad van UPC actief. Vanuit het Beraad proberen wij zo veel en zo goed als mo-

gelijk de belangen van de kerken in Apeldoorn te behartigen. 

g. Gemeente Apeldoorn 

 Ook dit jaar vond wederom 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 za-

ken betreffende de “onderkant” van de samenleving in Apeldoorn. Een belangrijk punt daarbij 

bleef het niet realiseren van “containers voor daklozen” (mede door protesten van omwo-

nenden). 

h. Tijdens de commotie die ontstond in ver-

band met de voorgenomen vestiging van 

een asielzoekerscentrum in de wijk Orden 

werd ook een standpunt gevraagd van de 

kerken in deze wijk. Het Beraad verklaarde 

zich aan te sluiten bij het standpunt dat de 

kerken voor alle bewoner (nieuw en oud) 

en luisterend oor wil bieden bij problemen. 
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4. Financiën 

Het financiële verslag over 2011 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 2011 
 

 Realisatie  Begroting 

 2011  2011 

INKOMSTEN:     

Bijdrage lidkerken:  grote kerken  5.100  5.100 

kleine kerken          2.080           1.920  

         7.180           7.020  

Overige baten             281              100  

Totale inkomsten          7.461           7.120  

  

UITGAVEN:     

Secretariaat (+ onkostenverg.)          1.381           1.500  

Bankkosten                86    

Drukwerk                  100  

Vergaderingen                87              150  

Representatie             152             150  

Levensbeschouwelijke pagina          2.052           2.000  

Overige publiciteit             102              250  

Stichting Vrienden Citypastoraat             100              100  

         3.960           4.250  

Werkgroepen     

Apeldoorn tegen Verarming             455              400  

Christmas Carol Dienst             100              100  

Vredesweek          653  750   

Stiltecentrum          1.340           1.500  

Ontmoeting voorgangers             -  400   

Nieuwe activiteiten/website  - 

Activiteiten rond Pinksteren -           500  

Radio Kerkstraat -  PM  

Totale Uitgaven        6.508           7.900  

SALDO         953  -780 
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Toelichting 

Secretariaat 

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

nomen. 

 

Levensbeschouwelijke pagina 

8 maal halve pagina                                                    1390 

2 maal hele pagina                                                         662 

 

Vredesweek 

De kosten betreffen met name de kosten van de gehouden workshop. 

 

Ontmoeting voorgangers 

Activiteiten rond Pinksteren 

Door verschillende omstandigheden konden deze activiteiten geen doorgang vinden 
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Balans Apeldoorns Beraad van Kerken per 31-12-2011 

    

 

Activa 

2011 2010   2011 2010 

    Passiva     

Postbank:     Reserves:     

Girorekening 132 945 Algemene reserve        13.045     12.091  

Kapitaalrekening 4.211 4.092 Radio Kerkstraat  -   -  

Deelneming ECDS 8.984 8.848  Apeld. t. Verarming 400   400 

Liquide middelen        13.327         13.885  Totale reserves        13.445    12.491 

Overlopende posten 1.266 317 Overlopende posten          1.148       1.711  

          

Totale Activa        14.593         14.202  Totale Passiva        14.593 

       

14.202  

 

Toelichting 

Overlopende posten 

Activa: 

Bijdrage lidkerken (drie kerken) 345 

Te verrekenen met Abri 921 

Passiva: 

Bijdrage Vrienden Citypastoraat (meerdere jaren) 700 

Doorbetaling ontvangen collecte vluchtelingen 192 

Huur podium t.b.v. Vredesweek         150  

Diverse kleine posten   106  

 

Apeldoorn tegen verarming 

Betreft te betalen donaties t.b.v. 12 ½ jarig bestaan Sociaal Steunpunt. 

Algemene reserve 

Het batig saldo is toegevoegd aan de algemene reserve 
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5.  Overige feiten en cijfers 

 

In 2011 mochten we als vertegenwoordiger van de Gemeente van Apostolische Christenen de heer 

Henk Lammers begroeten. In verband met overplaatsing kwam er een nieuwe vertegenwoordiger 

van het Leger des Heils, De heer Bert Meijberg nam afscheid en de heer Erik van de Woude nam zijn 

plaats in. 

Na 20 jaar lidmaatschap nam mevrouw Toos Starman afscheid van het Beraad als adviseur namens 

de Rooms-katholieke kerk. 

 

De volgende personen vormden ultimo 2011 het dagelijks bestuur van het Apeldoorns Beraad 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 2011: 
 

Emo Bruins    Doopsgezinde Gemeente 

Ans Kranen-van Soest  Vereniging Vrijzinnige Protestanten 

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

Erik van de Woude   Leger des Heils     

Eddy Anneveldt   Het Apostolisch Genootschap 

Liesbeth van Hilten  Protestantse Gemeente (helaas in 2011 nog langdurig ziek) 

Gé Drayer   Christelijke Gereformeerde Kerken 

Anja Fijnvandraat  Protestantse Gemeente 

Henri ten Brinke  Protestantse Gemeente 

Henk Lammers  Gemeente van Apostolische Christenen 

 

De deelnemende kerkgenootschappen staan vermeld in 

hoofdstuk 2 van dit verslag. 

 

Het Beraad heeft in 2011 vijf keer vergaderd in het Oe-

cumenisch Centrum De Herberg.  
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6.  Tot slot 

 

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

zet 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 

 

 


