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Lectori Salutem 
 
Een voorwoord van een jaarverslag van het Apeldoorns Beraad van Kerken kan niet beter 
beginnen dan met de bovenstaande zegenwens voor al onze lezers.  
Dit jaarverslag laat de veelkleurigheid zien van de oecumene. Allereerst al door het groeiend 
aantal kerken, dat zich bij ons Beraad heeft aangesloten. In de afgelopen periode mocht het 
ABvK zich verheugen in de aansluiting van kerken, die actief willen zijn op allerlei gebied. 
Een vergroting van het aantal deelnemers vraagt ook om een andere structuur. Daar denkt 
het beraad dan ook hard over na. De constatering dat gemeenschappelijk diaconaal 
optrekken van groot belang is, resulteerde in het plan tot het opzetten van een diaconaal 
platform, zodat deze taken efficiënt uitgevoerd kunnen worden.  
Daarnaast is de dialoog met andere levensbeschouwingen, mede door de actuele 
ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Tegen de stroom in van extremisme en 
geweld, vinden mensen elkaar in de dialoog naar wat ons bindt in plaats van wat ons 
scheidt.  
Binnen de gemeente Apeldoorn en de samenleving is het ABvK een volwaardige 
gesprekspartner. Mede daarom is onze website vernieuwd en verbeterd. We zijn als het 
ware een spin in het web en dat komt tot uitdrukking in de vele vertegenwoordigingen naast 
onze eigen werkgroepen.  
Punt van zorg blijft de communicatie naar onze achterban. Komt de informatie daar terecht 
waar ze het beste tot haar recht komt? Onze secretaris werkt daar hard aan. Met het 
verdwijnen van de lijst van kerkdiensten in de Stentor wordt ook gezocht naar nieuwe 
mogelijkheden om als kerken via de media naar buiten te treden.  
 
Zo blijven we bezig om niet alleen oude paden, maar ook nieuwe wegen te bewandelen. 
 
Moge de opgestane Heer daarbij onze reisgenoot zijn. 
 
Theo van Driel, voorzitter 
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BESTUUR: 
Theo van Driel            voorzitter 
Anja Fijnvandraat        secretaris 
Bert Niessink               penningmeester 
Magda van der Ploeg  notulist 
 
 
 
 
KERKEN, LID VAN HET BERAAD                    vertegenwoordigers / lid 

 
Apostolisch Genootschap                                   Jan Meierink  
Baptistengemeente                                              Bert Niessink 
Doopsgezinde Gemeente                                    Emo Bruins 
Chr. Geref. kerk,  Barnabaskerk                          vacature 
Chr. Geref. Kerk, Samuelkerk                             Gé Drayer 
Chr. Geref. Kerk, Andreaskerk                            vacature 
Evangelisch Lutherse Gemeente, PKN               Theo van Driel 
Gemeente van Apostolische Christenen             Bert Wolthuis 
Geref. Kerk Vrijgemaakt,  de Voorhof                 Frenk Lip 
Leger des Heils                                                   Erik van der Woude  
Nederlands Geref. Kerk                                      Charles Lefebre 
PKN, Protestantse Gemeente Apeldoorn           Henri ten Brinke 
                                                                            Nico Sjoer 
                                                                            Liesbeth van Hilten 
                                                                            Anja Fijnvandraat  
PKN, De Bronkerk in Ugchelen                           vacature  
Remonstrantse Gemeente                                  Els Kolff 
Rooms Katholieke Kerk, de Emmaüsparochie   Ronald Dashorst 
                                                                            Menco van Koningsveld  
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten             Magda van der Ploeg  
Vrije Evangelische Gemeente                            Trudie Buitenhuis 
Vrijgemaakt Geref. Kerk Centrum                       Peter van der Linden 
 
Waarnemer: 
Nieuw Apostolische Kerk                                   Maarten Kroes 
                                                                           Hans Koetsier 
 
 
WEBSITE 
Begin dit jaar (2015) is het beheer van de website 
(http://www.apeldoornsberaadvankerken.nl/) overgedragen aan Hans Koetsier. In het 
voorjaar is het uiterlijk van de website gewijzigd met onder andere het nieuwe logo en 
andere kleurstelling. In het najaar zijn we gestart met een project om de huidige website om 
te zetten naar Content Management System (CMS) . Hierdoor wordt het mogelijk dat 
gebruikers (redacteuren) zelf in staat zullen zijn om de inhoud van specifieke pagina's te 
verversen/updaten.  
Dit project wordt samen met het bedrijf Tulipdesign in Zwitserland gedaan 
(http://www.tulipdesign.ch/nl/webcome-3.php). Ondersteuning en advies gebeurt geheel 
kosteloos, waarvoor onze dank! 
Hans Koetsier 
 

LOGO: In de vorm zien we de plattegrond van Apeldoorn, een groene! gemeente. De gele 
pijlen zeggen: ‘vanuit het midden gaan we samen naar buiten.   

http://www.apeldoornsberaadvankerken.nl/
http://www.tulipdesign.ch/nl/webcome-3.php
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ACTIVITEITEN WERKGROEPEN VAN HET BERAAD  
 

1 Apeldoorn tegen verarming, ATV 
2 Commissie interreligieuze contacten, CIRCA 
3 Duurzaamheid 
4 Diaconaal platform 
5 Evangelisatie Overleg Apeldoorn, EOA 
6 Stichting Kerk en Vluchteling 
7 Stichting Mondial 
8 Relipad 
9 Ruimte voor anderszijn, Rvaz 
10 Programmabeleid Bepalend Orgaan, PBO 
11 Stichting Samenspraak 
12 Kerngroep Vredesweek Apeldoorn, KVA 
13 Werkgroep Zorg 

 
 
1  APELDOORN TEGEN VERARMING 
In het seizoen 2014/2015 vergaderde de werkgroep Apeldoorn tegen Verarming zeven keer 
in het kantoor van de protestantse diaconie in De Herberg. De doelstelling van de 
werkgroep, waarvan de wortels teruggaan naar de landelijke werkgroep ‘Arme kant van 
Nederland’ die in 1987 is opgericht door de Raad van Kerken en DISK (Dienst in de 
Industriële Samenleving vanwege de Kerken), is onverminderd het ter sprake brengen van 
de verborgen armoede in de samenleving. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 groeien 
de signalen dat ook in Apeldoorn de verborgen armoede fors is toegenomen. Die verborgen 
armoede in kaart te brengen is niet eenvoudig. De diaconieën van de plaatselijke kerken zijn 
daarvoor primair de ogen en de oren. Het aantal hulpvragen bij deze diaconieën van mensen 
die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen groeit. Projecten als Vakantiegeld Delen 
en Schuldhulpmaatje maken duidelijk hoezeer de verborgen armoede in de lokale 
samenleving aanwezig is. Ook het beroep dat door mensen op de plaatselijke voedselbank 
en de kledingbank gedaan wordt is daarvoor een indicatie. De Werkgroep probeert in contact 
te zijn met de lokale politiek via een vertegenwoordiging in de VWI-raad en door het 
bezoeken van fractievergaderingen van lokale politieke partijen. Tijdens deze bezoeken 
bevraagt de werkgroep de fracties op de aandacht voor de armoedeproblematiek en hoe zij 
de rol van de kerken daarin zien. In het afgelopen seizoen is binnen de werkgroep gewerkt 
aan het herzien van de uitgangspunten en doelstellingen voor een nieuwe folder. De 
werkgroep bestaat momenteel uit negen personen waaronder de nieuwe diaconale 
consulent van de PGA, Frans Hoogendijk.   
Contact: Henri ten Brinke henritenbrinke@3ranken.nl 
Leden namens het ABvK: Henri ten Brinke en Ronald Dashorst            
 
 
2  COMMISSIE INTERRELIGIEUZE CONTACTEN APELDOORN  (CIRCA) 
In 2014 ontstond incidenteel overleg tussen joodse, christelijke en islamitische 
gemeenschappen in Apeldoorn en omgeving. Als voorzitter van het Apeldoorns Beraad van 
Kerken voerde Theo van Driel deze gesprekken en namens het ABvK waren Maarten Kroes 
en Liesbeth van Hilten bereid met hem deze contacten structureel voort te zetten.  
In juli 2015 startte het formele overleg dat kort nadien de naam CIRCA  aannam. 
Jan Cirpka (joodse gemeenschap) werd tot voorzitter gekozen. Hakan Karalik (Turkse 
moskee) treedt op als secretaris. Eind 2015 ging ook de Marokkaanse moskee deel uit 
maken van CIRCA. 
Voorlopig wordt uitgegaan van de samenwerking in CIRCA van de drie monotheïstische 
godsdiensten. Een logo voor CIRCA is in ontwerp. 
De belangrijkste doelstelling is elkaar te ondersteunen. We denken dan bijvoorbeeld aan 
situaties waarin problemen één godsdienst treffen. De verbondenheid van de drie 

mailto:henritenbrinke@3ranken.nl
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godsdiensten in Apeldoorn worden dan benadrukt in een gezamenlijk optreden naar de pers 
en naar de overheid. Deze verbondenheid werd al effectief door gezamenlijke actie en 
perspublicaties n.a.v. de vluchtelingenopvang (najaar 2015) en de aanslagen in Parijs 
(nov.2015).  
Daarnaast hoopt CIRCA onderlinge ontmoetingen te faciliteren, zodat inwoners van 
Apeldoorn gelegenheid krijgen andere geloofsrichtingen (beter) te leren kennen. Gedacht 
wordt aan samen-doen wat samen gedaan kan worden zoals aan gezamenlijke maaltijden.  
Aan de uitnodigingen van de moskeeën voorde iftarmaaltijden wordt graag gehoor gegeven. 
De werkgroep wil graag op de hoogte worden gebracht van alle bestaande en te ontwikkelen 
interreligieuze contacten en acties in Apeldoorn.  
Contact met CIRCA en informatie: Voor de bij ABvK aangesloten gemeenschappen zijn in 
eerste instantie de CIRCA-leden van het ABvK hiervoor aanspreekbaar, Maarten Kroes, 
Theo van Driel en Liesbeth van Hilten.  
Contact: Hakan Karalik,  h.karalik@aventus.nl 
Leden namens het ABvK: Liesbeth van Hilten, Maarten Kroes en Theo van Driel  
 
 
3  WERKGROEP DUURZAAMHEID 

De werkgroep mag zich verheugen in een 
groeiende belangstelling voor duurzaamheid van 
kerken in Apeldoorn. Het ABvK is hierin 
Apeldoorn-breed betrokken. Dit blijkt uit de vele 
contacten ook buiten Apeldoorn. De vaste kern 
van enthousiaste werkgroepleden is uitgebreid 
met een tweetal vrijwilligers.  
Als kernactiviteit wordt gezien het vergroten van 
het enthousiasme voor verduurzaming in de 
kerken. De in 2015 uitgevoerde werkzaamheden 
zijn  als volgt te beschrijven: Er is deelgenomen 

met banners en stands aan plaatselijke presentatie- en discussie- bijeenkomsten. Te denken 
valt dan aan de conferenties van de gemeente in het kader van Apeldoorn energie neutraal: 
Hoe krijgen we meer Groene Kerken. Met functionarissen van de gemeente is  meerdere 
malen overleg geweest. Aan de landelijke Duurzaamheiddag is deelgenomen en door de 
werkgroep is de Duurzaamheidzondag Apeldoorn georganiseerd. Voorts is deelgenomen 
aan landelijke acties van Kerk in Actie, zoals de Groene Kerkendag in Houten. Diverse 
presentaties zijn gegeven in de loop van het jaar ten behoeve van de kerken. Regelmatig is 
ondersteuning geboden bij de ontwikkeling Apeldoornse kerken naar “Groene Kerk”, Eén 
PKN kerk, De Open Hof, is Groene Kerk geworden. De werkgroep is eveneens  betrokken bij 
acties en deelname Kerschoten Energie Neutraal Bijdrage. 
Eind 2015 is gestart met het project “Duurzaam kerkbeheer”. 12 April 2016 zal deze 
bijeenkomst plaats vinden. Kijk ook op de website van het ABvK voor recente informatie en 
voor intekening van deelname. 
De begin 2015 uitgekomen website van het ABvK bleek een uitstekend middel om derden te 
informeren over de activiteiten van onze werkgroep onder het kopje “Duurzaamheid”. 
Ook Via het gemeenteblad Perspectief PKN is ruim aandacht gegeven aan “duurzaamheid”. 
Contact: Bert Brouwer,  g-brouwer@tele2.nl 
Lid namens het ABvK: Theo van Driel 
 
 
4  DIACONAAL PLATFORM 
In 2015 is het voornemen opgevat een diaconaal platform op te richten. Er is een 
bijeenkomst geweest in De Drie Ranken met een aantal mensen die betrokken zijn bij het 
diaconaal platform  in Enschede. We hebben als werkgroep met hen gesproken over de 
stappen die we moeten zetten en over de valkuilen.  
Contact: Henri ten Brinke (tevens lid namens het ABvK),   henritenbrinke@3ranken.nl 

mailto:h.karalik@aventus.nl
mailto:g-brouwer@tele2.nl
mailto:henritenbrinke@3ranken.nl
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5  EVANGELISATIE OVERLEG APELDOORN  (EOA) 
Het EOA is een interkerkelijk overleg met als doel acties op het gebied van missie en 
evangelisatie te coördineren. Vermeldenswaard is,  dat in het EOA een aantal gemeenten 
vertegenwoordigd zijn, die (nog) niet zijn aangesloten bij het ABVK. Het afgelopen jaar stond 
vooral herbezinning centraal: hoe kan het EOA meer bezig zijn met waar het voor staat? De 
coördinatie verloopt nog niet optimaal en bij gezamenlijke activiteiten zijn niet alle gemeenten 
present. Ook kampt het bestuur met vacatures, hoewel het aantal deelnemers aan de 
vergaderingen groter wordt. Voor het eerst was er geen poster met kerkdiensten rond de 
zomervakantie. De aanwezigheid van het ABVK bij de marktkraam voor Pasen en Kerst 
werd zowel door vrijwilligers als bezoekers gewaardeerd. Bij de eerste werden kaarsen 
uitgereikt, bij de tweede zakjes met fruit.  
Contact: info@evangelisatie-apeldoorn.nl 
Lid namens het ABvK: Theo van Driel 
 
 
6 STICHTING KERK EN VLUCHTELING, K.enVL 

Directe hulp aan vluchtelingen houdt onder meer in:  
In overleg met Vluchtelingenwerk Apeldoorn maken we 
een afspraak in de Herberg met vluchtelingen, die 
reisgeld nodig hebben voor een bezoek aan een 
advocaat of rechtbank. Ook betalen we leges- en 
griffiekosten. In 2014 gebeurde dat 16 keer, in 2015 17 
keer.  

Leningen: Er werd tweemaal een lening verstrekt. 
De steun aan de 1F-gezinnen, begonnen in januari 2013, ging ook in 2014 door.  
De subsidie, ontvangen in 2013 blijkt ook voor 2014 voldoende te zijn.  
K.enVL. werkt samen met de Noodfondscommissie van VWON, Vluchtelingenwerk Oost 
Nederland in het verstrekken van leefgeld aan een asielzoeker. In totaal verstrekte KenVL  9 
maanden leefgeld en medicijnkosten. Dit werd door het Noodfonds vergoed. 
In februari 2014 bezorgde Ken VL bij een aantal gezinnen een gratis levensmiddelenpakket 
van de Plus supermarkt. Ook zorgde K.enVL. voor een fiets. 
Bemiddeling: In augustus 2014 bemiddelde K.enVL. in een contact tussen een asielzoekster 
en een internationaal bekende mensenrechtenfotograaf, Greg Constantine, die een 
fotorapportage maakte over staatloosheid in Nederland.  
AZC en Noodopvang: 
In november 2014 werd door de gemeente een eerste bijeenkomst belegd voor de oprichting 
van een nieuw AZC in Apeldoorn, gevolgd door nog drie bijeenkomsten in 2015. Bij alle 
bijeenkomsten was K.enVL. vertegenwoordigd. De komst van de noodopvang in Apeldoorn 
heeft de kerken in beweging gebracht. K.enVL.  was aanwezig op 31 augustus in de 
Americahal en op 8 september bij Menorah. 

Spreekbeurten:  
13 juli 2014 en 19 juli 2015 in de Regentessekerk 
29 september 2015 bij het Apeldoorns Beraad van kerken 
17 november 2015 bij Diactief van de Prot. en RK diaconie 
24 november 2015 bij de Classicale ZWO (PKN) 
Contact: Magda van der Ploeg,   mgvdploeg@kpnmail.nl 
Lid namens het ABvK: Magda van der Ploeg  
 
 
7  STICHTING MONDIAL 
Het Apeldoorns Beraad van Kerken is vertegenwoordigd in Mondial en werkt nauw samen 
met Kerk in Actie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA). 
Mondial is een platform voor organisaties in Apeldoorn, actief op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale vraagstukken die hierop 
betrekking hebben. 

mailto:info@evangelisatie-apeldoorn.nl
mailto:mgvdploeg@kpnmail.nl
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Het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met het bestuur van Mondial over de manier 
waarop kerken hun betrokkenheid bij Mondial kunnen vergroten. Er vindt nu een 
inventarisering plaats van projecten vanuit de kerken, te beginnen bij de PGA. De bedoeling 
is om naast de permanente vertegenwoordiging jaarlijks een jongere in het platform plaats te 
laten nemen, zodat ook zij gestimuleerd worden hun aandeel hieraan te leveren en zij de 
kans krijgen ook zelf als organisatie een (financiële) bijdrage te kunnen ontvangen.  
Het afgelopen jaar vond het festival plaats op het Zwitsalterrein. Net als het voorgaande jaar 
werd er op de kraam samengewerkt met Stichting Peace is de Way en Kerk in Actie. Vrede, 
ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid waren de speerpunten. De kraam werd 
bemensd door diverse vrijwilligers. 
Contact: Lisanne Turner,  secretaris@mondial-apeldoorn.nl 
Lid namens het ABvK: Theo van Driel 
 
 
8  RELIPAD 

Het Relipad treedt op als “makelaar” tussen 
kerken/geloofsgemeenschappen en scholen. Het doel is 
jongeren in contact brengen met kerken / 
geloofsgemeenschappen. Hen kennis laten maken met 
kerken /geloofsgemeenschappen, met wat het kerkelijk 
leven inhoudt en welke rol deze kerken / 
geloofsgemeenschappen spelen in de maatschappij. 
In het verleden beperkte zich dat tot het zogenaamde 
Kerkenpad, een soort snuffelstage, voor leerlingen van 
voornamelijk Christelijke scholen in het kader van het vak 
Godsdienst / Levensbeschouwing. 
Vorige schooljaar hebben we een bezinningsjaar 

ingelast. We stelden ons de vragen: Zijn we nog wel goed bezig ? Voldoet deze aanpak nog 
wel aan de vraag van scholen en Kerken ? En hoe kan het eventueel beter ? De conclusie 
was dat er wel degelijk iets moet veranderen. We hebben dan ook besloten tot een Upgrade 
van Relipad. 
We gaan dat doen onder andere door een website in de lucht te brengen, waarop we vraag 
en aanbod op elkaar afstemmen. Zo komt de makelaarsfunctie nog beter tot z’n recht. 
Deze website wordt zowel voor het Voortgezet Onderwijs als voor het Basis Onderwijs. 
Daarbij zullen we ons niet alleen beperken tot de Christelijke scholen. Ook één van de 
Rijksscholen gaat deelnemen. Onder andere in de vakken in Mens en Maatschappij en 
Maatschappijleer wordt Relipad aangeboden. Het aanbod van de Kerken / 
geloofsgemeenschappen is daarbij van belang. Complete lespakketten, puzzelroutes door 
de kerkgebouwen, maar ook antipestprogramma’s worden ontwikkeld door de kerken. Het 
Relipad werkt daarvoor nauw samen met Kerkplein 7 van de PKN. 
In 2017 zal een en ander gerealiseerd zijn. 
Contact: Frenk Lip, f.lip@chello.nl 
Lid namens het ABvK: Frenk Lip 
 
 
 
 
 
 
  
9  RUIMTE VOOR ANDERSZIJN   

Het doel van de werkgroep Ruimte voor anderszijn, 
Rvaz, is het bereiken van mensen met een psychische 
aandoening. 

mailto:secretaris@mondial-apeldoorn.nl
mailto:f.lip@chello.nl
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In het voorjaar van 2015 zijn zevenvrijwilligers getraind als gespreksmaatje. Drie van hen zijn 
gekoppeld aan nieuwe deelnemers. Via partners in de zorg is veel geïnvesteerd in 
bekendmaking van het project.  Dit heeft helaas nog niet een toeloop van participanten 
opgeleverd.  
In oktober is in De Drie Ranken een Dag van de Psychiatrie georganiseerd. In deze 
bijeenkomst en ook tijdens een zondagse viering in de Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk heeft een 
ervaringsdeskundige zijn verhaal van herstel verteld. Naast het gespreksmaatjesproject is er 
een 14 daagse gespreksgroep in wijkcentrum Alliage in samenwerking met het Leger des 
Heils. Deze goedlopende groep wordt in 2016 uitgebreid met een andere activiteit in 
wijkcentrum het Vogelnest. De gespreksgroep bezocht in 2015 een middag een klooster en 
tijdens de vredesweek werd een bezoek gebracht aan de Turkse moskee.  
Contact: Suzanna Louwerse, suzanna@kcma-gelderland.nl 
Lid namens het ABvK:Ronald Dashorst 
 
 
10  PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN 

Stichting RTV Apeldoorn kent een Programmabeleid 
Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan houdt zich conform de 
richtlijnen van het Commissariaat voor de Media (CvdM) 
bezig met het vaststellen van het programmabeleid en ziet 
erop toe dat de omroep het programmabeleid op correcte 
wijze uitvoert. Samen vormen de leden van het PBO een 
representatieve groep van vertegenwoordigers van de 
belangrijkste maatschappelijke, culturele en geestelijke 
stromingen in de gemeente Apeldoorn. Het PBO 

vertegenwoordigt de luisteraars en kijkers van RTV Apeldoorn. 
Het PBO draagt zorg voor een jaarlijkse rapportage aan het CvdM aangaande het gevoerde 
en gerealiseerde programmabeleid. Het PBO kan het bestuur (gevraagd en ongevraagd) 
adviseren over het programmabeleid.  
In het afgelopen jaar heeft PBO samen met het bestuur van RTV Apeldoorn nagedacht over 
de manier, waarop ze wellicht meer betrokken kan zijn bij de omroep. Nadrukkelijker dan 
voorheen heeft ze het programma aanbod bekeken en getoetst. Ze probeert daarbij vooral 
een afspiegeling te zijn van de hele samenleving. Vanuit de diverse levensbeschouwingen 
heeft de voorzitter vragen gesteld over de manier waarop de stem van levensbeschouwingen 
door kunnen klinken in de media. Er is bij RTV openheid voor ideeën voor nieuwe 
programma’s. Ter aanvulling van de huidige presentatoren vanuit kerkelijke richting zijn 
nieuwelingen van harte welkom programma’s over het voetlicht te brengen.   P.B.O. probeert 
zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van RTV Apeldoorn om daarmee ook 
contact te hebben met de vrijwilligers. Daarnaast wordt gewerkt aan een goede 
herkenbaarheid op de website.  
Contact: t.driel22@upcmail.nl 
Lid namens het ABvK: Theo van Driel,  
 
 
11  STICHTING SAMENSPRAAK 

De doelstelling van Samenspraak is om mensen 
met een verschillende achtergrond via dialoog met 
elkaar in contact te brengen. Bijkomend doel is 
mensen te begeleiden naar een baan.  

Samenspraak kreeg een  SBB erkenning 
(Samenwerkingsorganisatie  Beroepsonderwijs en 
Bedrijfsleven)  als leerwerkbedrijf. Op dit moment 
'staat actief'  Assistent- Medewerker Zorg. Vier 
leerlingen van de ROC -Entreeschool volgden 

mailto:suzanna@kcma-gelderland.nl
mailto:t.driel22@upcmail.nl
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hiermee op de woensdag- en vrijdagochtend stage. Op het projectbureau hebben gedurende 
dit jaar acht vrijwilligers een tijdelijke werkplek gevonden. Van hen hebben  drie personen 
werk gevonden. Vijf personen zijn nog zoekende. Vier van hen blijven vooralsnog in 2016 
verbonden aan het projectbureau. Het betreft mensen die -met toestemming van het UWV- 
als vrijwilliger een leer-werkervaring opdoen om meer kans te maken op betaald werk. Het 
bureau wordt geleid door mevr. Jacqueline Pol. Zij heeft tevens als vrijwilligster de Dag van 
de Dialoog geleid als projectleider. 

Dag van de Dialoog is gehouden  op 11 november. Dit landelijke evenement vond in 
Apeldoorn voor de 9e keer plaats.  De opkomst was groot:180 deelnemers verdeeld over 28 
tafels. Het was een goede dag waar we trots op zijn.  

Samenspraak heeft zich tijdens de manifestatie ‘De Maten in Geuren en Kleuren’ 
gepresenteerd en een workshop ‘speeddialoog’ verzorgd. 

Samenspraak heeft drie dialoogavonden begeleid die door Bahaí’i Apeldoorn werden 
opgezet tijdens de vredesweek. 

Er is intensief geparticipeerd in het initiatief “Buurten in de wijk/ in het dorp” dat werd opgezet 
onder de vlag van Brotherwood. Verslaglegging van de gesprekken is door Samenspraak 
verzorgd. 

Samenspraak participeert in de werkgroep 
Duurzaamheid van het ABvK.  

Door de inzet van vrijwilliger Peter Vlug kon 
door Roelof Oudman aan de realisatie van 
een essay gewerkt worden, waarin een 
duidelijk omschreven bijdrage aan de 
participatie en sociale samenhang binnen (de 
bevolking van-) Apeldoorn wordt aanbevolen 
aan de Gemeente en burgers van Apeldoorn. 

Contact: Roelof Oudman, 
roelofoudman@live.nl    

 projectbureau@samenspraakapeldoorn.nl 

Lid namens het ABvK: Theo van Driel 

 
 
12 KERNGROEP VREDESWEEK APELDDOORN  

Ook dit jaar was er weer de Vredesweek in Apeldoorn, 
van 19 t/m 27 september. De Vredesweek is bedoeld 
om in ieder geval één week in het jaar aandacht te 
vragen voor de vele gewapende conflicten in de wereld, 
maar ook voor spanningen / conflicten op nationaal en 
lokaal niveau. Zoals elk jaar werd de Vredesweek 
georganiseerd rond de Internationale Dag van de Vrede 
(21 september). Als plaatselijke groep hebben we 
hetzelfde thema gekozen dan het landelijk thema van 
IKV Pax Christi. De Vredesweek 2015 had als motto 

‘Vrede verbindt!  De Herberg aan de Deventerstraat was gedurende deze week de 
Ambassade van Vrede. Wendy Man was Ambassadeur van de Vrede voor Apeldoorn. 
De Kerngroep (KVA, bestaande uit Theo van Driel, ABvK, Eddy Anneveldt, voorzitter en 
Erwin van der Bij) heeft zeven maal vergaderd in 2015. Daarnaast waren er in maart en april 
twee inspiratiesessies waarbij meerdere organisaties / personen waren uitgenodigd. Deze 
sessies waren bedoeld om te brainstormen over de mogelijke inhoud van de Vredesweek en 
werden als positief ervaren.  
De KVA was verantwoordelijk voor de overall organisatie van de Vredesweek in Apeldoorn. 
Zij was specifiek verantwoordelijk voor de opening en afsluiting van de Vredesweek. 
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Daarnaast zorgde zij voor de afstemming van alle activiteiten die in de Vredesweek 
plaatsvonden en voor de PR (niet voor de specifieke afzonderlijke activiteiten) van de 
Vredesweek als geheel. Er zijn 1000 programmaboekjes gedrukt en verspreid. De prachtige 
programmaboekjes waren evenals vorig jaar ontworpen door Rupal Chauhan (Whitepoint 
design). Daarnaast is er via de Facebook pagina aandacht geschonken aan de verschillende 
activiteiten. Apart noemen we de Fabriek van de Democratie, waar scholieren kennis 
maakten met democratie. Deze activiteit vond plaats vond in het Stadhuis.  
De Vredesweek werd gefinancierd door het Apeldoorns Beraad van Kerken, Stichting Peace 
Is The Way en gemeente Apeldoorn. Van de afzonderlijke activiteiten werd verwacht dat zij 
zoveel mogelijk zelf hun eigen financiering en PR regelden. Indien nodig was er een beperkt 
budget aanwezig bij het KVA om financiële steun te geven aan een afzonderlijke activiteit. 
Dit is niet gebeurd. 
Speerpunten voor de organisatie van de Vredesweek: Goede activiteiten, voldoende 
diversiteit, een aantrekkelijk programmaboekje en royale publiciteit via de Stentor, via  huis-
aan-huis bladen en via RTVApeldoorn.  
Contact: Erwin van der Bij,  evdbij001@hotmail.com 
Lid namens het ABvK: Theo van Driel 
 
 
13  WERKGROEP ZORG 
Werkgroep ZORG is de actuele (verkorte) naam van de “Commissie Wmo+Vwi  van het 
Apeldoorns Beraad van Kerken”, die zich met name richtte op Wmo-vragen.  
De Commissie begon met de bezielende kracht van Theo van Driel en werd snel 
overgedragen aan de leden Pieter de Graaf, Rinus van der Maas, Gé Drayer en Liesbeth 
van Hilten-Matthijsen. 
Wegens persoonlijke omstandigheden verlieten Pieter de Graaf (in 2014) en Rinus van der 
Maas (2015) het Beraad maar zij bleven deel uit maken de Commissie. Beiden waren 
namens hun kerken in het Beraad gekomen, juist om een kerkelijke samenwerking te 
creëren met betrekking tot ZORG. Dit werd noodzakelijk gezien de wetswijzigingen en 
transities in de zorg die per 1 januari 2015 stonden te gebeuren. 
De Commissie organiseerde een informatieve bijeenkomst voor o.a. kerkelijke bestuurders 
en diakenen over (vrijwillige) zorgverlening in Apeldoorn. Er was uit brede kring grote 
belangstelling voor deze avond. De Commissie Wmo van ABvK meende op grond van de 
bevindingen  dat nader gesprek nodig was/is op de volgende punten :  
1) Verdere inventarisatie van vragen en problemen die ontstaan door de transities in de zorg; 
2) Aanscherping van de vraag wat wel of niet van (kerkelijke) vrijwilligers kan of mag worden 
verwacht wanneer tekorten worden geconstateerd bij zorg-afhankelijken; 3) Inventarisatie 
van bestaande of voorgenomen activiteiten die aanvullend kunnen zijn bij vermindering of 
wegvallen van de professionele zorgverlening; 4) Afstemming van (voorgenomen) activiteiten 
met de andere kerkgenootschappen en vrijwilligersorganisaties: wat kan samen? hoe? wijk- 
en buurtgericht? Al snel bleek er behoefte te zijn aan een diaconaal platform in Apeldoorn.  
De commissie stuurt er op aan dat een ‘aansturend en coördinerend overlegorgaan’ zal  
komen waar kerkgenootschappen (lid-kerken van ABvK en ook niet-aangesloten 
genootschappen)  elkaar spreken over zaken die de Zorg betreffen. Daarom stelt de 
commissie voor een DIACONAAL PLATFORM (DP) in te stellen, dat ook de ‘agenda’ van de 
commissie Wmo overneemt.  
Dan kan de Commissie Wmo (+Vwi) (of kort: de werkgroep ZORG) worden opgeheven. 
Contact: Liesbeth van Hilten, l.van.hilten@hetnet.nl 
Lid namens het ABvK: Liesbeth van Hilten-Matthijsen 
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