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2016/17
__________________________________________________________________

Opdat zij allen één zijn…
Met deze bede begint dit jaarverslag, dat verschijnt in het jubileumjaar van het Apeldoorns
Beraad van Kerken.
Dit jaarverslag laat opnieuw de veelkleurigheid zien van de oecumene. Het verheugt ons dat
zoveel kerken het belang van samenwerken en denken over de kerkgrenzen waar willen
maken. Oecumene is een boeiend proces, dat zorgvuldigheid vereist en daarom een lange
adem nodig heeft. Sommige zaken gaan daarmee minder snel dan we hadden gehoopt. Zo
zijn de gesprekken over de vorming van een door het Beraad opgezet diaconaal platform
nog niet afgerond.
De dialoog met andere levensbeschouwingen wordt nog steeds gevoerd, maar in de praktijk
zitten slechts twee organisaties rond de tafel, ondanks alle goede bedoelingen. Nagedacht
moet worden hoe een bredere betrokkenheid tot stand kan worden gebracht.
Binnen de gemeente Apeldoorn en de samenleving is het ABvK een steeds volwaardiger
gesprekspartner geworden. De zorg voor vluchtelingen en duurzaamheid zijn daarin
belangrijke speerpunten. Onze maatschappelijke positie komt voorts 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? Dit proces, wat reeds in 2015 werd ingezet, blijft een
voortdurend punt van aandacht tijdens de vergaderingen.
Het komende jaar zal vooral een jaar van vieren en gedenken zijn, nu niet alleen de
landelijke Raad van Kerken, maar ook het Apeldoorns Beraad van kerken haar jubileum
viert.
Moge de Geest ons dit jaar inspireren en een frisse wind doen waaien door kerk en
samenleving.
Theo van Driel, voorzitter
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WEBSITE
Het beheer van de website (http://www.apeldoornsberaadvankerken.nl/) is in handen van
Hans Koetsier. In 2015 is het uiterlijk van de website gewijzigd met onder andere het nieuwe
logo en andere kleurstelling. Van de mogelijkheid dat gebruikers (redacteuren) zelf in staat
zullen zijn om de inhoud van specifieke pagina's te verversen/updaten wordt nog niet veel
gebruik gemaakt.
Er wordt voor die mogelijkheid samengewerkt met het bedrijf Tulipdesign in Zwitserland
(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. Het logo is kosteloos
ontworpen door Roel Ottow (www.roelottow.nl)
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Apeldoorn tegen verarming, ATV
Commissie interreligieuze contacten, CIRCA
Duurzaamheid
Diaconaal platform
Evangelisatie Overleg Apeldoorn, EOA
Stichting Kerk en Vluchteling
Stichting Mondial
Relipad
Ruimte voor anderszijn, Rvaz
Programmabeleid Bepalend Orgaan, PBO
Stichting Samenspraak
Kerngroep Vredesweek Apeldoorn, KVA

1 APELDOORN TEGEN VERARMING
Het afgelopen jaar 2017 heeft de werkgroep een nieuwe impuls gekregen, nadat het werk
dreigde te stagneren. Het Nibud rapport 2016, minima rapportage voor de Gemeente
Apeldoorn gaf en geeft nieuwe aanknopingspunten voor onze arbeid.
Tevens was er een Netwerkbijeenkomst van de Adviesraad Voorziening Werk en Inkomen (
VWI ) van de Gemeente Apeldoorn, gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis, waaruit
duidelijk werd dat de Gemeente wel graag hulp wil verlenen aan hen die een armoedeval
maken in Apeldoorn, maar dat door privacy regels van de Overheid de Gemeente niet aan
de gegevens komt van burgers die tussen de 120 en 150 % van het minimum inkomen
vallen.
Hier zien wij een taak. Diaconieën van de plaatselijke kerken zijn daarvoor primair de ogen
en de oren, zo stelden we al in het vorige jaarverslag. Het blijkt nu juist nog noodzakelijker te
zijn, daar de Gemeente zelf niet weet wie deze mensen zijn en ook niet aan hun gegevens
kunnen komen. Vanuit de diaconieën kan men nu via de Werkgroep Apeldoorn tegen
Verarming contacten leggen met de plaatselijke overheid. Daarvoor heeft de werkgroep
besloten een tweejaarlijkse digitale nieuwsbrief uit te geven, om deze uitdagingen onder de
aandacht van de diaconieën te brengen. Via ons contactpersoon in de Adviesraad VWI,
Frenk Lip, die tevens lid is van onze werkgroep, kunnen wij de informatie doorspelen naar de
Adviesraad en zo naar de gemeentelijke bestuurlijke organisaties.
Na het vertrek van het enige vrouwelijke lid van de werkgroep Rita Stok, bestaat de
werkgroep nu uit vijf mannelijke leden.
Contactpersoon namens ABVK: Frenk Lip

2 COMMISSIE INTERRELIGIEUZE CONTACTEN APELDOORN (CIRCA)
In 2014 ontstond incidenteel overleg tussen joodse, christelijke en islamitische
gemeenschappen in Apeldoorn en omgeving. In juli 2015 startte het formele overleg dat kort
nadien de naam CIRCA aannam. Voorzitter Jan Cirpka (joodse gemeenschap) moest korte
tijd na zijn aantreden helaas om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Theo van Driel
volgde hem op. Hakan Karalik (Turkse moskee) treedt op als secretaris. Daarnaast is
Liesbeth van Hilten toegevoegd als lid. Wegens drukke werkzaamheden moest Maarten
Kroes zijn deelname beëindigen. In 2016 waren de joodse gemeenschap en de
Marokkaanse moskee ook vertegenwoordigd in CIRCA. Helaas blijft hun plaats in 2017
onvervuld.
Voorlopig wordt uitgegaan van de samenwerking in CIRCA van de drie monotheïstische
godsdiensten.
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De belangrijkste doelstelling is elkaar te ondersteunen. We denken dan bijvoorbeeld aan
situaties waarin problemen één godsdienst treffen. De verbondenheid van de drie
godsdiensten in Apeldoorn wordt dan benadrukt in een gezamenlijk optreden naar de pers
en naar de overheid. Deze verbondenheid kwam begin 2016 tot uitdrukking door middel van
een gezamenlijk protest tegen de extreem rechtse Pegida.
In 2016 vond een ontmoeting plaats met de Turkse jongerenvereniging en werd de Kermes
bezocht en werd er deelgenomen aan twee Iftarmaaltijden, waarvan er één door de
plaatselijke politie werd georganiseerd. Ook in 2017 werd deelgenomen aan deze
activiteiten. Daarnaast nam de secretaris deel aan de sobere maaltijd in de Goede Week.
In het komende jaar staan ontmoetingen tussen jongeren en vrouwen op de agenda naast
de continuering van de reeds bestaande activiteiten.
Contact met CIRCA en informatie: Voor de bij ABvK aangesloten gemeenschappen zijn in
eerste instantie de CIRCA-leden van het ABvK hiervoor aanspreekbaar..
Contact: Hakan Karalik, h.karalik@aventus.nl
Leden namens het ABvK: Liesbeth van Hilten en Theo van Driel

3 WERKGROEP DUURZAAMHEID
De werkgroep had in 2016 een zeer succesvol
jaar, dat begon met de organisatie van een goed
bezochte bijeenkomst over duurzaam
kerkbeheer, die op 12 april gehouden werd bij
Phoenix. Aan het einde van dat jaar werkte de
werkgroep mee aan een lezing over geloof en
duurzaamheid, die door de Vu vereniging werd
georganiseerd in de Jachtlaankerk. Datzelfde
jaar werd in samenwerking met D’66 een motie
voorbereid om Apeldoorn Fairtradegemeente te
maken. De werkgroep wordt door twee leden
vertegenwoordigd in het Fairtradecomite. In 2017 rondde Ankeneel Breuning haar master af
voor de studie civiele techniek aan de Universiteit van Twente. Haar scriptie liet een methode
zien om duurzaamheid van kerkgebouwen te meten. Daarvoor werden een aantal kerken in
Apeldoorn onderzocht. Voor haar scriptie werd Ankeneel begeleid door Teun Wolters en de
hele werkgroep werd haar adviserende klankbordgroep. Met de gemeente Apeldoorn was
contact over de Best tas, wat resulteerde in de wens voor een inventarisatie naar goederen,
die kerken inzamelen, die daardoor niet in de afvalstroom belanden. Tevens werden we
uitgenodigd voor een bijeenkomst over een op te starten integraal energiefonds. Er wordt
nagedacht over een integraal energieplan voor de kerken. Ook werd er gestart met de
voorbereiding van een Gelderse Netwerkdag voor Groene Kerken.
De voorzittersrol werd overgenomen door Teun Wolters. De werkgroep bestaat op dit
moment uit vier leden. De website van het ABvK blijkt een uitstekend middel om derden te
informeren over de activiteiten van onze werkgroep onder het kopje “Duurzaamheid”.
Contact: Teun Wolters, teun.wolters39@gmail.com
Lid namens het ABvK: Theo van Driel

4 DIACONAAL PLATFORM
In 2015 is het voornemen opgevat een diaconaal platform op te richten. Hoewel dit platform
in 2017 van start ging onder de naam Diaconaal Netwerk Apeldoorn waren er nog teveel
verschillen van visie om ons als ABvK volledig achter de plannen van het DNA te scharen.
We hopen dat het overleg dat daarover gevoerd gaat worden tot positieve resultaten zal
leiden. De rol van vertegenwoordiger in het Diaconaal Platform kon daarom nog niet worden
gecontinueerd.
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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
werkte het EOA voor het eerst mee aan een conferentie in Hoog – Soeren over het werk van
de Geest, die door het NIFERT (http://www.nifert.nl) werd georganiseerd. Gelukkig konden
de vacatures in het bestuur worden ingevuld. Dankzij de stimulans van het EOA deden een
aantal kerken mee met de Kerkrpoeverij in september. De aanwezigheid van het ABVK bij de
marktkraam voor Pasen en Kerst werd zowel door vrijwilligers als bezoekers gewaardeerd.
Bij de eerste werden kaarsen en fruit uitgereikt, bij de tweede kaarsen en een folder. De
laatste actie werd tevens contact gelegd met bezoekers van Serious Request.
Contact: info@evangelisatie-apeldoorn.nl
Lid namens het ABvK: Theo van Driel

6 STICHTING KERK EN VLUCHTELING, K.enVL
Als vervolg op de ingezette koers van 2015 maken we in
2016een afspraak met vluchtelingen, die een beroep
doen op ons fonds, na een mailbericht van
Vluchtelingenwerk Apeldoorn. Plaats van afspraak is de
Herberg, ook nu we daar geen spreekuur meer hebben.
Samen met Corry van Orden (Diaconaal administrateur)
beheert Lini Oldewarris het door de gemeente
geschonken geld t.b.v. de 1F-gezinnen. Veel kerken en andere organisaties bieden hulp aan
Syrische vluchtelingen in de Noodopvang (gestart in september 2015), al naar gelang hun
mogelijkheden. Na verloop van enige maanden krijgen deze Syrische vluchtelingen een
verblijfsvergunning. Nu er geen A.Z.C. meer in Apeldoorn is, is ook de doelgroep van Kerk
en Vluchteling (voornamelijk uit het A.Z.C. gezette vluchtelingen) niet meer in beeld. Het
bestuur van Kerk en Vluchteling bestaat nog uit twee personen: Magda van der Ploeg en Lini
Oldewarris. Met een kleine aanvulling van 3 mensen, die niet direct toetreden tot het bestuur,
start Kerk en Vluchteling gesprekken over de toekomst. Kunnen we ons terrein verleggen
naar “statushouders”, zij die met een verblijfsvergunning in Apeldoorn een huis toegewezen
hebben gekregen?
Op 24 januari 2017 neemt Magda van der Ploeg, na ruim 20 jaar afscheid van Kerk en
Vluchteling. Samen met Lini blijft ze wel het fonds beheren.Ook na gesprekken met de
gemeente is duidelijk dat coördinatie van alle spontane akties door kerken is gewenst. Kerk
en Vluchteling besluit om de mogelijkheden tot een coördinerende rol te onderzoeken en ook
kerken van buiten het Beraad van Kerken uit te nodigen. De Diaconaal Consulent van de
PKN neemt aan deze gesprekken deel. In 2017 zijn er door Kerk en Vluchteling initiatieven
ondernomen om het “kinderpardon” bij de regering weer op de kaart te krijgen, door
contacten met “Kerk in Actie”, de ombudsvrouw en de wethouder Sociale Zaken Apeldoorn.
In december is de verstrekking van Bad-bed-en brood regeling voor een aantal vluchtelingen
overgenomen van de Stichting DTZ (Dak- en Thuislozen).
Contact: linioldewarrisbazuin@gmail.com
Lid namens het ABvK: Theo van Driel
7 STICHTING MONDIAL
Mondial is een platform voor organisaties in Apeldoorn,
actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking,
mensenrechten en mondiale vraagstukken die hierop
betrekking hebben. In 2016 is door Mondial in de
Apeldoornse samenleving aandacht gevraagd voor het werk
van de bij haar aangesloten organisaties. Dat gebeurde met
name door het festival, dat dit jaar ondanks perikelen rond
het festival terrein, in september plaatsvond.
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Verder is dit jaar de Eerlijk Winkelenroute stevig in de Apeldoornse binnenstad verankerd.
In 2017 bestond Mondial 20 jaar. Naast een extra impuls voor het festival op 9 september
organiseerde Mondial een jubileumcongres op 30 september. Dat deden ze samen
met Partin, de landelijke koepel van kleine goede doelen. Workshops en lezingen van
uitstekende kwaliteit en qua onderwerp een brede variatie. Een uitstekende gelegenheid om
kennis te nemen van good practices, maar ook van voorbeelden waar het misging.
Inspirerende sprekers en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, te spreken en het jubileum
te vieren. Net als het voorgaande jaar werd er op de kraam samengewerkt met Stichting
Peace is de Way en Kerk in Actie.
Contact: Marleen Turner, secretaris@mondial-apeldoorn.nl
Lid namens het ABvK: Theo van Driel

8 RELIPAD
In 2016 werd besloten tot een Upgrade van Relipad.
Men besloot een website in de lucht te brengen, waarop
vraag en aanbod nauwkeurig op elkaar afgestemd kon
worden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met
Kerkplein 7. Men had gehoopt dat dit zou leiden tot een
grotere naamsbekendheid en daardoor functie van
Relipad. De belangstelling bleef echter uit, waarbij
slechts één school gebruik maakte van dit aanbod. In
2018 vindt daarom een evaluatie plaats en wordt
bekeken of en zo ja, hoe de website in de lucht blijft.
Contact: t.driel22@upcmail.nl
Lid namens het ABvK: vacant

9 RUIMTE VOOR ANDERSZIJN
De gespreksmaatjes die getraind zijn in 2015, zijn niet
allemaal gekoppeld. Het aanbod aan deelnemers is niet
toegenomen, de KAP heeft 2 keer iemand
doorverwezen, waarvan 1 deelnemer niet gekoppeld kon
worden. De financiering van een coördinator moest in
2016 stopgezet worden. Daardoor is de werkgroep op
zoek gegaan naar een vrijwillige coördinator. Vanaf jan
2017 kan St. De Kim de rol van coördinator tijdelijk
vervangen in het kader van ondersteuning van de
werkgroep op weg naar zelfstandigheid. September 2017
werd er vanuit St. De Kim een aanvraag voor financiering van een coördinator gedaan bij de
gemeente Apeldoorn.
De gespreksgroep in de Alliage liep goed. Wel waren er ontwikkelingen om de Alliage
(gedeeltelijk) als Ontmoetingsplek te sluiten. Het Leger des Heils trok zich terug uit de Alliage
en vertrok naar het Vogelnest. Hier werd een groep ‘Ontbijt en gesprek’ gestart. Inmiddels is
deze groep gestopt. Dit seizoen was er een overnachting bij de Trappistinnen in Oosterbeek
met 8 deelnemers. Ook is er een bezoek gebracht aan de Ashram in Loenen. Er is kerst
gevierd en Goede Vrijdag. Verdere thema’s waren: verslaving, werkloos zijn, Ramadan en
de zin van het leven. In de zomer is er gewandeld. Er was een goede samenwerking met de
Riwis bij de Alliage.
Het doel van de werkgroep Ruimte voor anderszijn, Rvaz, is het bereiken van mensen met
een psychische aandoening. In 2018 zal Ruimte voor Anderszijn onderzoeken of ze een
eigen stichting kan worden onder de vlag van het ABVK. Dat geeft meer mogelijkheden voor
fondsenwerving en maakt ons minder afhankelijk van instellingen voor maatschappelijk
activeringswerk.
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Contactpersoon was: Suzanna Louwerse. Lid namens het ABVK: Theo van Driel
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.
De afgelopen twee jaar waren in velerlei onrustig voor RTV Apeldoorn. In positieve zin
doordat er samenwerking met gezocht met andere regionale omroepen. Na het vertrek van
de voorzitter van RTV Apeldoorn was er een opvolger gevonden, die zich door persoonlijke
omstandigheden genoodzaakt voelde zijn functie aan iemand anders over te dragen. Door
bezuinigingen kon de verhuizing naar een ander gebouw niet doorgaan.
Door individuele omstandigheden lukte het niet om een het PBO voltallig te houden en
daardoor werden de vergaderingen ook niet optimaal bezocht. In de komende periode zal
het streven er daarom eerst op gericht zijn om PBO weer op sterkte 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, zoals de Nieuwjaarsreceptie en de barbecue.
Contact: t.driel22@upcmail.nl
Lid namens het ABvK: Theo van Driel,

11 STICHTING SAMENSPRAAK
Stichting Samenspraak is een
samenwerkingsverband bestaande uit
maatschappelijke, levensbeschouwelijke en
religieuze organisaties en instellingen, die zich
onder meer ten doel stelt om de dialoog tussen de
verschillende bevolkingsgroepen in de Apeldoornse
samenleving te bevorderen.
Het belangrijkste project wat Samenspraak
begeleid is de Dag van de Dialoog. De participatie
vanuit de kerken hierin laat nog veel te wensen over en zal meer door het ABVK moeten
worden gestimuleerd. Stichting Samenspraak werkte actief mee aan de Vredesweek.
Samen met de vrijwilligers van het projectbureau o.l.v. Jacqueline Pol bemensden zij de
Herberg als Ambassade van de vrede en verzorgden daar in 2016 dialoogavonden. In 2016
participeerde Samenspaak ook in de werkgroep Duurzaamheid, maar helaas moest ze die
participatie door gebrek aan menskracht weer beëindigen .
Contact: Roelof Oudman, roelofoudman@live.nl
projectbureau@samenspraakapeldoorn.nl
Lid namens het ABvK: Theo van Driel
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12 KERNGROEP VREDESWEEK APELDDOORN
Ook in 2016 en 2017 was er weer een Vredesweek in
Apeldoorn. 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 als
het landelijk thema van Pax. Alleen in 2016 werd daar
iets van afgeweken. De Vredesweek 2016 had als
motto ‘Vrede door verbinding’ Bijzonder aan deze week was de manifestatie aan het begin
van de week in de Turkse moskee, waaraan werd medegewerkt door de jongerenvereniging
van de Eyup Sultan Moskee, chazan Tom Fürstenberg en diaken Theo van Driel. De middag
werd bijgewoond door de Turkse consul en zijn echtgenote. De week werd op speelse wijze
afgesloten in theater Gigant.
Het jaar daarop, 2017, was de belangstelling voor de vredesweek aanmerkelijk minder.
Zowel de kerkdienst, die aan het begin van de week in de Hofstad werd gehouden als de
afsluiting in de Gigant, brachten weinig mensen op de been en ook bij andere activiteiten
waren er beduidend minder bezoekers, hoewel het aantal activiteiten groeide. Het thema van
deze week was: ‘De kracht van verbeelding’. Bijzonder was wel dat dit thema als jaarthema
werd gekozen door de Emmausparochie, die daar ook de opening van het seizoen aan
wijdde aan het begin van de vredesweek, wat een volle kerk trok.
De Herberg aan de Deventerstraat was gedurende de vredesweek de Ambassade van
Vrede. In 2016 was Lini Oldearris - Bazuin Ambassadeur van de Vrede voor Apeldoorn.
In 2017 werd het stokje doorgegeven aan Harm Bruins Slot.
De Kerngroep (KVA, bestaande uit Theo van Driel, ABvK, Eddy Anneveldt, voorzitter en
Erwin van der Bij) heeft een aantal malen vergaderd in 2016. Daarnaast waren er 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. Na 2016 legde Eddy Anneveldt zijn functie neer. De andere twee leden
namen in 2017 de organisatie op zich en vergaderden op dezelfde wijze als daarvoor. Het
blijkt wel noodzakelijk te zijn om het draagvlak zowel binnen als buiten het ABVK te
verbreden.
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.
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. Nadat in 2016 een bijeenkomst in de Lutherse Kerk voor enige
commotie zorgde, werd nogmaals met nadruk door het ABVK vastgesteld dat zij niet
verantwoordelijk is voor de inhoud van de activiteiten van de lidkerken.
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.
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 huisaan-huis bladen en via RTVApeldoorn.
Contact: Erwin van der Bij, evdbij001@hotmail.com
Lid namens het ABvK: Theo van Driel en Erwin van der Bij
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