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Lectori Salutem 
Met deze Latijnse uitspraak wil ik u/jou als lezer graag begroeten. 

Dit jaarverslag ontvangt u veel later dan de bedoeling was en dat heeft alles te maken met 
de tijd waarin we terecht zijn gekomen door een ongekende pandemie. Daardoor zou je 
haast vergeten dat daar een ander jaar aan vooraf is gegaan. Een jaar waarin veel 
activiteiten door zijn gegaan, die daarvoor ook al hun sporen hadden verdiend. Andere 
kwamen bijna stil te liggen en nieuwe werden opgepakt. Want zo gaat dat met de kerk in 
beweging en gelukkig maar.   

Dat geldt ook voor de vorm waarin dit jaarverslag werd gegoten. De diverse werkgroepen 
kregen wat meer vrijheid en namen die ook door de verslaglegging op geheel eigen wijze uit 
te voeren. Dat laat nog meer de veelkleurigheid van het Apeldoorns Beraad van Kerken zien, 
maar natuurlijk niet zonder de uniformiteit uit het oog te verliezen. Eenheid in 
verscheidenheid dus.  

Dat tekent het Apeldoorns Beraad van Kerken, dat een veelkleurig palet wil zijn van kleuren 
binnen Gods Koninkrijk. Dat laatste moet erbij, het is immers niet ons werk, maar dat van de 
Heer der kerk.  

Daarom: 

Soli Deo Gloria  

 
Theo van Driel, voorzitter 
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MODERAMEN: 

Theo van Driel              voorzitter 
Liesbeth van Hilten - Matthijsen          secretaris 
Wim Sips                 penningmeester 
Frenk Lip  lid 
 
KERKGENOOTSCHAPPEN, LID VAN HET BERAAD    afgevaardigden in het Beraad 
Apostolisch Genootschap                                     Erwin van der Bij  
Baptistengemeente                                               Bert Niessink 
Doopsgezinde Gemeente                                     Dirk Jan Steenbergen 
Chr. Geref. Kerk,  Barnabaskerk                          Willem de Wilde 
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 
Geref. Kerk Vrijgemaakt, Koningshof          idem 
Leger des Heils                                                     Ine Voorham  
Nederlands Geref. Kerk                                       Charles Le Febre 
Protestantse Gemeente Apeldoorn                   Jaap Kappers 
                                                                              Liesbeth van Hilten-Matthijsen 
Protestantse gemeente Ugchelen ‘De Bronkerk’  vacature  
Remonstrantse Gemeente                                   Wim Sips 
Rooms Katholieke Kerk, de Emmaüsparochie    Gerard Disberg 
Zevende-dags Adventisten    Piet Gude 
       
Waarnemer: 
Nieuw Apostolische Kerk                                     Hans Koetsier  
                                                                              Maarten Kroes 
 
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: “we komen samen, om vanuit het midden gesterkt weer naar buiten te gaan”. Het 
logo is kosteloos ontworpen door Roel Ottow (www.roelottow.nl ) 

 

http://www.apeldoornsberaadvankerken.nl/
http://www.tulipdesign.ch/nl/webcome-3.php
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BERAADSVERGADERINGEN en wat daarmee samenhing in 2019 

 

Leden van het Beraad 

Nadat in 2018 afscheid moest worden genomen van de Vrije Evangelische Gemeente, is het 
Apeldoorns Beraad van Kerken in 2019 weer uitgebreid. In het najaar is het Kerkgenootschap 
der Zevende-dags Adventisten toegetreden tot het Beraad.  

Ds Piet Gude is de eerst-afgevaardigde van ZDA in de Beraadsvergadering. We hopen op een 
vruchtbare samenwerking! 

 

Vergaderingen 

De afgevaardigden zijn zes keer in Beraadsvergadering bijeen geweest, even zoveel keer had 
het moderamen de vergadering voorbereid en lopende zaken afgehandeld. Steeds was er in 
de Beraadsvergadering ruimte voor informatie vanuit de lidkerken en van de werkgroepen of 
commissies en stichtingen die een relatie hebben met het Beraad. 

 

Inhoudelijk gesprek  

Na een bezinning door één van de aanwezigen werd een inhoudelijk gesprek gevoerd. 

Omdat in oktober 2018 het 50 jarig bestaan van het Beraad was gevierd, werd het thema 
van het lustrum gekozen tot jaarthema: Wat wil jij dat ik voor je doe?. 

Elke vergadering werd een deel van het thema in een inhoudelijk gesprek nader besproken. 
Zo leerden wij elkaar en elkaars kerkelijke achtergrond beter kennen en bouwden wij aan 
verdieping van het beleid van het Beraad. 

Als afgevaardigden vinden wij het soms moeilijk om brede belangstelling (of begrip) voor de 
oecumene te wekken in eigen kring. Wij zelf waarderen de ontmoeting met mensen van 
andere kerkgenootschappen en wij worden ons daardoor ook meer bewust van onze 
kerkelijke eigenheid. Telkens werden nieuwe voorgangers van onze lidkerken uitgenodigd 
een vergadering van het Beraad bij te wonen. Door tijdsdruk lukte het zelden een nieuwe 
voorganger lijfelijk in het Beraad te zien. Dan kwamen vragen aan de orde als: Hoe kunnen 
we elkaar helpen om in eigen kring meer oecumenische betrokkenheid te creëren?  

Verder spraken wij over: OECUMENE vieren? Graag! Maar hoe wil je oecumenisch VIEREN?  

En over: erkenning van andere kerken; respect voor andere beginselen en gebruiken.  

Tevens voortkomend uit de lustrumviering en in het belang van betere communicatie – met 
name met onze ‘achterbannen’ – bespraken en oefenden wij met: Van ‘vergaderen’ naar 
‘ontmoeten’ Hoe concretiseren we e.e.a.? En hoe dan verder?  

 

Oecumenische samenkomsten 

In de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen was er een samenkomst op 
zaterdag 25/1/2020 in de Lutherse kerk. 
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Vertegenwoordigingen 

Bij bevestiging of verbinding van een nieuwe voorganger was altijd een delegatie van de 
Beraadsvergadering aanwezig. Meestal was het onze voorzitter, Theo van Driel, die het 
Beraad ook vertegenwoordigde bij tal van burgerlijke of andere non-profitorganisaties.  

In de loop van het jaar werd het gebruikelijk op de vergadering een lijst te zien van de acties 
van Theo van Driel, waarmee de afgevaardigden de maatschappelijke relevantie van het 
Beraad zouden kunnen verduidelijken in eigen kring.  

 

De secretaris, Liesbeth van Hilten-Matthijsen 

 

ACTIVITEITEN WERKGROEPEN VAN HET BERAAD  

1 Apeldoorn tegen verarming, ATV 
2 Commissie interreligieuze contacten Apeldoorn, CIRCA 
3 Duurzaamheid 
4 Diaconaal Netwerk Omzien Naar ELKAAR, ONE 
5 Evangelisatie Overleg Apeldoorn, EOA 
6 Stichting Kerk en Vluchteling 
7 Stichting Mondial 
8 Werkgroep Monument Onvervulde Kinderwens 
9 Ruimte voor anders-zijn, RVAZ 
10 Programmabeleid Bepalend Orgaan, PBO 
11 Stichting Samenspraak 
12 Kerngroep Vredesweek Apeldoorn, KVA 

 
 

1  APELDOORN TEGEN VERARMING (ATV) 
In dit jaar 2019 vonden er een paar personele veranderingen plaats. Allereerst het 
verdrietige plotselinge overlijden van Roelof Rump. Daardoor kon ook de avond die de 
werkgroep had georganiseerd over “Vergeten Armen” in mei, voor diakenen en diaconieën, 
waarin Roelof het overgrote deel voor zijn rekening zou nemen niet doorgaan.  Na dien 
hebben we uitgebreid nagedacht over de vraag; hoe nu verder? Verder verliet ook Frans 
Hoogendijk, de voorzitter, de werkgroep door verandering van werkkring. Frenk Lip werd de 
nieuwe voorzitter. Het laatste deel van het jaar hebben we ons voornamelijk bezig 
gehouden, - mede in overleg met- , hoe onze werkgroep zich verhoudt tot het Diaconaal 
Netwerk Apeldoorn Omzien naar elkaar ( DNA-ONE ). We hebben de werkzaamheden 
afgebakend. Is DNA-ONE voornamelijk praktisch bezig op het diaconale werkveld, 
Werkgroep ATV is voornamelijk Beleidsmatig bezig. Zij houdt zich bezig met het armoede 
beleid van de overheid. En doet dit via de Adviesraad Voorzieningen Werk en Inkomen (VWI) 
van de Gemeente Apeldoorn. Afgesproken is dat de Werkgroep fungeren zal als doorgeefluik 
voor DNA-ONE. Zij geeft belangrijke informatie aan DNA-ONE door ten behoeve van de 
diaconieën en informatie van DNA-ONE over tendensen en trends ten aanzien van armoede 
worden via de Werkgroep doorgeleid naar de Adviesraad VWI, via haar vertegenwoordiger 
Frenk Lip. De Werkgroep heeft een belangrijke taak in de duiding van de beleidsvoornemens 
van de Gemeente en de eventuele gevolgen voor de burgers van Apeldoorn.   

Frenk Lip (voorzitter) 
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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 is Theo van Driel. 
Secretaris; Hakan Karalik 
Vice voorzitter; Wim Sips 
Lid; Liesbeth van Hilten 
 
Afgelopen jaar was het een rustige jaar voor Circa. We hebben in totaal maar twee keer 
kunnen vergaderen. Dit kwam door verschillende omstandigheden. De twee keer dat we bij 
elkaar waren hebben we wel hele concrete afspraken gemaakt waar we op zouden letten in 
2020.  
In deze vergaderingen hebben we het over bepaalde onderwerpen gehad die elkaar weer 
terug komen zoals de Vredesweek, Sobere maaltijd, Kermes bij de Moskee, Iftar bij de 
Moskee etc. 
 
Maar we wilden iets meer. We hebben een soort vergader avond gehad met verwachtingen 
van Circa. Hierbij kwamen leuke acties naar voren die we graag willen uitvoeren als de 
Corona voorbij is. 
Wat zijn dat voor onderwerpen: 

- Kennismaken van Jeugd(Annelies Jans) met jeugd Eyup Sultan Moskee 
- Lezingen over Islam en Christendom. 
- Geleerden die de zelfde vergelijkingen gaan zoeken in het geloof. 
- Uitwisselingen met Turkse vrouwen. 
- Ontbijt/middag eten met Christelijke en Islamitische dames. 

 
Te veel om op te noemen. 
 
Maar de voornaamste doel is voor elkaar opkomen, elkaar steunen door dik en dun. 
Voorbeeld; Pegida wilde bij de moskee in Apeldoorn langskomen om te protesteren, maar 
onze Christelijke broeders hebben naast ons gestaan bij het hek van de moskee om dit te 
protesteren.  
 
We willen komende tijd meer de acties die we gepland hebben uitvoeren als de Corona 
voorbij is. 
 
Als er vragen zijn kunt u de secretaris mailen op h.karalik@aventus.nl 
 

Hakan Karalik (secretaris) 
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3  WERKGROEP DUURZAAMHEID 
Door de samenwerking met Stichting De Kim, de 
werkgroep Emissie (R.K.) en de diaconaal 
consulent (PGA), die in 2018 werd ingezet 
konden vervolgactiviteiten worden ontplooid.  
“Geloof, duurzaamheid en toekomst”, zo heette 
het programma dat voor 2019 werd opgezet. 
Op zondag 31 maart gingen we met elkaar en 
kerkgangers van de O.L.V. kerk in gesprek over 
de milieuencycliek Laudato si. Het thema: “De 
schepping onze zorg” werd belicht door Rens 
Smit van de werkgroep Emissie. 
 

Op zaterdag 22 maart vond de diaconale excursie plaats naar de Stadsakkers. Het 
verzamelpunt was Citypastoraat De Herberg, vanwaar we fietsten richting de Stadsakkers. 
De Stadsakkers is een biologische tuin waar zonder winstoogmerk groente en fruit wordt 
gekweekt. Ze hebben vier doelen: 

1. Werkzoekenden een gezellige plek bieden om te werken en te leren een thuis in   
    de buitenlucht. 
2. Investeren in deze mensen en maatschappelijke doelen. 
3. De landbouw divers houden in Apeldoorn en daarmee ondertussen de meest  
    gevarieerde akker zijn in de gemeente. 
4. Belangstellenden laten genieten van vers eten. Ook mensen die het niet zelf  
    kunnen betalen. 

Na ontvangst met koffie en rabarbertaart kregen we een rondleiding over het terrein. 
Vervolgens werden we in drie groepen verdeeld om samen de lunch te verzorgen. Een groep 
ging aardbeien plukken voor het toetje, een andere groep oogstte komkommers en maakte 
soep en de derde groep zorgde voor een feestelijk gedekte tafel onder de appelboom. 
Tijdens de lunch gingen we met elkaar in gesprek. Ter sprake kwam een vergelijkbaar 
initiatief in Arnhem van stichting Ecovrede. Ook tips en adviezen werden gegeven voor een 
andere kerktuin dat nog een idee is van vier vrijwilligers om te realiseren. Ondertussen was 
op de achtergrond een imker bezig met zijn bijenvolk.  
 
Op Wereldvoedseldag, 16 oktober vond een Workshop: ecologische voetafdruk plaats en de 
presentatie van de generatietuin in het Laudato si huis. Deze bijeenkomst werd geleid door 
diaken Ronald Dashorst. De workshop werd ons aangeboden door Marjolein Thiemens van 
“Groen Geloven”. Zowel deze bijeenkomst als de bijeenkomst op de Stadsakkers werden 
georganiseerd i.s.m. de werkgroep Fairtrade. 
 
Theo van Driel Werkgroep duurzaamheid beraad van kerken Apeldoorn  
Frans Hoogendijk Diaconie Protestantse gemeente Apeldoorn  
Mirjam Schuilenga Stichting De Kim provincie Gelderland  
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4  DIACONAAL NETWERK OMZIEN NAAR ELKAAR     

    
 
1. Taak 
Het diaconale netwerk ONE-Apeldoorn is er om kerken, geloofsgemeenschappen, diaconale 
projecten en organisaties in Apeldoorn met elkaar te verbinden. Door verbindingen tot stand 
te brengen geloven wij dat er kansen en mogelijkheden ontstaan die het diaconale werk van 
de deelnemende kerken en organisaties versterken. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat 
de vele kerken en geloofsgemeenschappen in de gemeente Apeldoorn in al hun 
verscheidenheid samen de kerk van Apeldoorn zijn. Zo kunnen we als kerken ook meer 
zichtbaar en vindbaar zijn voor de samenleving van Apeldoorn. 
De naam ONE is een afkorting voor Omzien Naar Elkaar. Het staat ook voor onze intentie om 
met alle verschillende kerken en geloofsgemeenschappen als eenheid naar buiten te treden. 
Tenslotte willen ons in dit werk ook laten inspireren door die ene God die ons roept om de 
vrede van de stad waarin wij wonen te zoeken. 
We zijn daarom vooral gericht op het in contact brengen van de verschillende diaconale 
gremia van de kerken en het maatschappelijk werk dat in onze stad van overheidswege 
wordt en is opgezet. Daartoe hebben we website ontwikkeld die de spin is in ons werk om te 
verbinden. Ook hebben we bepaalde sub-commissies, de zg. ‘werkvelden’, in het leven 
geroepen die zich concentreren op diaconale taakveldenbepaalde. Momenteel zijn dat er 
twee: “Werk & Inkomen” en “Vluchtelingen”. Tenminste driemaal per jaar zorgen we voor 
een digitale Nieuwsbrief die aan alle kerken en partners wordt toegezonden.  
 
2. Voortgang Werkveld W & I 
Van de twaalf kerken die meedoen in dit werkveld zijn dit jaar tien bezocht. Twee kerken 
hebben aangegeven dat ze momenteel niet in de gelegenheid zijn om daarvoor tijd vrij te 
maken. Hopelijk volgend jaar. 
Vanuit dit werkveld is in 2019 veel werk verzet om met de betrokkenen “Jobhulpmaatje” in 
Apeldoorn op te zetten. Daaraan doen voorlopig in elk geval mee: de Gereformeerde 
Gemeente, de Barnabaskerk, de Andreaskerk, de Victorkerk (HHK), ICF Apeldoorn, de 
Baptistengemeente en de GKV Koningshof 
We zijn erg dankbaar dat veel kerken in Apeldoorn meedoen met “Vakantiegeld Samen 
Delen“. Dit project van de kerken slaat duidelijk aan en voorziet ook in een grote behoefte. 
Waar mogelijk stimuleren we kerken om ook daaraan mee te doen. De organisatie is 
bijzonder plat en daardoor zijn de organisatiekosten ook bijzonder gering. Wel gaat er veel 
geld in om. Dat vereist dat er goede controles etc. zijn. We zijn dankbaar dat daar ook 
aandacht voor is bij alle betrokkenen.   
In het afgelopen jaar zijn er ook twee gespreken geweest met de “Werkgroep Apeldoorn 
tegen Verarming”. De ontwikkelingen binnen deze werkgroep vragen om meedenken, 
omdat contacten met de Gemeente van belang zijn via de vertegenwoordiger in de VWI 
Raad (Frenk Lip). Men wil weer wat nieuw elan in de werkgroep. We hebben toegezegd de 
werkgroep onder de aandacht van de kerken te brengen en de inhoud van werkzaamheden 
toe te lichten tijdens de Najaar-bijeenkomst (zie punt 6).   
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3. Voortgang Werkveld Vluchteling 
De stichting Kerk en Vluchteling is o.i. na een herstart op een goede manier bezig om 
aandacht van de kerken te vragen voor de vluchtelingenproblematiek. Hert werkveld dat een 
en ander stimuleert, heeft aangegeven dat er feitelijk geen echte aparte taak is voor haar 
dan alleen de kerken stimuleren mee te doen. In de Nieuwsbrief is daar ook steeds aandacht 
voor geweest.  
Het is alleen jammer dat particuliere kerkleden veelal uit eigen initiatief en op eigen houtje 
opereren en niet weten (of is het inzien?) waarom men zich zou melden bij de stichting K & 
V. 
De diaconieën van de kerken zouden hier meer aandacht voor mogen vragen. We hebben 
met waardering kennisgenomen van het beleidsplan van de St. Kerk &  vluchteling. 
We zijn blij met het materiaal dat beschikbaar komt vanuit Kerk  in Actie.  
4. Toerusting 
Op de Najaar-bijeenkomst in 2018 werd o.a. opgemerkt dat het goed was om een stuk 
toerusting te organiseren voor diakenen. Op 10 september 2019 is er een toerustingsavond 
georganiseerd in de Samuelkerk. Daar waren vier diakenen uit verschillende kerken 
aanwezig, uit resp. de PKN (Noord), HHK en de Basis. De aanwezigen gaven aan dat ze deze 
wijze van toerusting voor herhaling vatbaar vinden.  
5. Bezoeken Sociale Partners 
In de praktijk blijkt dat de verschillende lokale sociale partners op allerlei verschillende 
manieren met de kerken in contact komen maar daarvoor ONE-Apeldoorn nog weinig tot 
helemaal niet gebruiken. Daarom hebben we in 2019 een begin gemaakt met het bezoeken 
van alle sociale partners die ons bekend zijn. Doel: met elkaar bespreken wat we voor elkaar 
en de kerken kunnen betekenen en hoe we dat het beste vorm kunnen geven. 
6. Contact met de kerken 
op 7 november hebben we een goed bezochte Najaar-bijeenkomst belegd. Op die 
bijeenkomst hebben we de stand van zaken toegelicht van ONE-Apeldoorn en een aantal 
zaken m.b.t. de verschillende werkvelden onder de aandacht van de aanwezig gebracht.  
De uitwisseling van gedachten was bijzonder zinvol en leverde meteen al het prachtige 
voorstel op om een diaconale markt in onze stad te organiseren waar sociale partners en 
kerken elkaar kunnen ontmoeten. Het was de bedoeling die in de eerste helft van 2020 te 
organiseren (Covid-19 heeft voor vertraging in de uitvoering gezorgd, helaas).   
7. Andere vormen van samenwerking 
Gelukkig wordt er op diaconaal gebied veel gedaan door de kerken. Een betere bekendheid 
daaraan geven is mogelijk door de activiteiten op de website van ONE-Apeldoorn te 
plaatsen. Op die manier kunnen kerken elkaar ook dienen met dat waar ze goed in zijn. 
8. Verbreding Regiegroep 
De regiegroep, zo u wilt de stuurgroep, van ONE-Apeldoorn is nog steeds dringend op zoek 
naar verbreding. We zouden het geweldig vinden als de stuurgroep versterkt kan worden 
met enkele dames. Ook als u alleen maar in bent voor bepaalde projecten op diaconaal vlak: 
geen probleem ons werkgebied is erg breed. Er is dus altijd wel een mogelijkheid op iets te 
doen!  
 
Gé Drayer, afgevaardigde namens het ABVK 
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5  EVANGELISATIE OVERLEG APELDOORN  (EOA) 
Als bestuur van het EOA komen we vier keer per jaar bij elkaar om ons voor te bereiden op 
de algemene vergadering die ook vier keer per jaar worden  gehouden. 

Aan het begin van het jaar komen op de 1e bestuursvergadering weer de vaste projecten per 
jaar aan de orde: 1 gebedsweek 2  Paasjubel,3   Paasactie, 4   pop-upkerk,  5 Pinksteren  6 
kerkproeverij en vredesweek,7  financiën, 8 Kerst acties/ kerstlichtjestocht. 

De eerste algemene vergadering werd weer gehouden op 5 maart 2019 in de Samuelkerk. 
Een vertegenwoordiger van de locatie waar de vergadering wordt gehouden opent de 
vergadering met bijbellezing en gebed. 

De zaterdag voor Pasen werden lichtjes en folders uitgedeeld in de binnenstad. 

De landelijke  kerkproeverij  werd gehouden  op 28 en 29 september. De kerken werden 
gevraagd voor een financiële bijdrage voor de extra publiciteit van dit gebeuren. Billboards 
werden twee weken opgehangen  en meer posters in winkels, medische posten, 
bibliotheken, enz . Extra hulp werd weer gevraagd voor het verspreiden van deze posters. 
Ook ontvingen de kerken die meededen een  spandoek van een  organisatie. Een landelijke 
inspiratiedag werd gehouden op 12 april 2019. Ook werd  spreker Jan Willem Jansen 
uitgenodigd op 5 september met als thema: uitnodigingsvrees. 

Op elke algemene vergadering  vertellen de leden van de kerken en gemeenten wat hun 
activiteiten zijn geweest of wat hun plannen zijn.  Zo helpen we elkaar om ook als kerken en 
gemeenten actief te zijn in naastenliefde voor Apeldoorners  (denk ook aan hulp voor onze 
vluchtelingen in het AZC). 

De pop-upkerk actie werd via een powerpoint uitgelegd door ds Arjan Plaisier. Deze 
opblaaskerk werd geplaatst op het grasveld tegenover het station in de week van 17 tot 20 
april voor Pasen. Veel mensen hebben geholpen bij de opbouw en invulling van het 
programma. De volgende pop-up kerkactie werd besproken op 30 oktober.in een 
brainstormsessie. 

Op 21 tot en met 23 juni stond de kerkennacht gepland. Deze is echter niet door gegaan. De 
paaszang is op zondag 21 april weer gehouden op het Raadhuisplein voor de 77 e keer met 
veel  zang en een korte meditatie. De gebedshuis samenkomsten worden in de Herberg aan 
de Deventerstraat gehouden. 

Ieder jaar wordt er door Johan Roukema een zomerkerkdienstenlijst gemaakt van alle kerken 
en gemeenten in Apeldoorn. Deze worden geplaatst in alle overnachtingsadressen voor 
toeristen. 

Op 1 oktober 2019 vertelde Jan van de Beek van de organisatie “Naar House” iets over hun 
werk bij evenementen, festivals, Bussloo- evenementen, onder jongeren. Hij heeft het boek 
“Zaaien op straat” geschreven. Naar House werkt samen met de Eben-Haëzerkerk. Jan vroeg 
om meer hulp uit de kerken van Apeldoorn. 

Op de laatste vergadering hadden we als spreker mw Margot Kaper . Zij vertelde ons over de 
ontstaansgeschiedenis van de Herberg aan de Deventerstraat. Met Kerst ontvangen ze veel 
bezoekers( daklozen, drugsverslaafden, enz.) Ze bieden hen een kerstmaaltijd aan. Van de 
gemeente ontvangen ze geen subsidie meer. Giften zijn dus welkom. De zaterdag voor Kerst 
werden uitnodigingen voor de Kerstherberg en kaarsen uitgereikt in de binnenstad. 

 

Contact: info@evangelisatie-apeldoorn.nl               Anneke Korsaan, secretaris 

mailto:info@evangelisatie-apeldoorn.nl
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6 STICHTING KERK EN VLUCHTELING, 
Het jaar 2019 is voor de Stichting Kerk en Vluchteling best een moeilijk jaar geweest.  

Het bestuur heeft haar taken naar behoren kunnen uitvoeren al was er door ziekte wel de 
nodige vertraging in het afwerken van dat waar het bestuur mee bezig is.  

De huidige taken omvatten vooral  

• het aanpassen van de statuten;  

• het begeleiden van de uitvoering van het opgestelde beleidsplan;  

• het uitvoeren voor enkele uitgeprocedeerde asielzoekers van de Bed-Bad-Brood-
regeling;  

• contacten onderhouden met  

• de kerken; 

• de gemeente Apeldoorn; 

• de leiding van het AZC, zowel over de huidige opvang als over de geplande aan de 
Deventerstraat.  

Het uitvoerende werk van de stichting dat door de werkgroep ‘Kerk en Vluchteling’ wordt 
verricht, is helaas bijna stil komen te liggen door het vertrek van dhr. Frans Hoogendijk. Hij 
heeft zijn werk als diaconaal consulent bij het College van Diakenen van de Protestanse 
Gemeente Apeldoorn halverwege 2019 beëindigd. Daarmee viel een belangrijke schakel in 
het werk van de Stichting ook weg en is tegelijk de werkgroep ernstig belemmerd bij de 
uitvoering van haar taken. De werkgroep heeft te veel zaken om handen die niet dan met 
zeer grote moeite kunnen worden gedaan door een vrijwilliger. Die diende zich helaas niet 
meteen aan en daardoor bleven veel taken liggen, o.a. de organisatie van cursussen, het 
bijhouden van de website en van het onderhouden en opvolgen van alle contacten.  

Terugkoppeling naar en begeleiding door het bestuur haperden zodoende ook: het bestuur 
blijkt jammer genoeg te veel afhankelijk in de uitvoering van iemand die de zaken opvolgt en 
uitvoert. De komende jaren zal het bestuur daar een goede oplossing voor moeten vinden.  

Gelukkig heeft na een aantal maanden ds. Gertrudeke van der Maas veel van het 
uitvoerende werk op zich genomen. Daardoor is vooral het motiveren van de kerkelijke 
achterban en het onderhouden van de diverse contacten weer goed opgepakt.  

Het huisvesten van de vreemdeling huisvesten is één van de werken van barmhartigheid.  
We zijn dan ook bijzonder blij dat onze gemeente Apeldoorn de tijdelijke opvang aan de Chr. 
Geurtsweg heeft mogelijk gemaakt en zich ook inzet om de komst van het A.Z.C. aan de 
Deventerstraat in goede banen te leiden. Apeldoorn heeft als stad laten zien dat ze gastvrij 
wil zijn naar hen die in nood verkeren. Als bestuur willen we ieder die daar een steentje toe 
bijdragen van harte bedanken voor hun medewerking.  

 

Namens het bestuur 

Theo van Driel, voorzitter 

Gé Drayer, vice-voorzitter (verslaglegging) 

Jan van Dijk, secretaris 

Arend van der Beek, penningmeester 

Henk ten Have, diaconaal consulent ad interim 
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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. De veranderingen die in 2018 werden 
ingezet werden dit jaar vervolgd.  
Er werden twee vergaderingen van aangeslotenen 
gehouden, waarvan één door het ABVK werd bezocht.  

 
Daarnaast waren er de volgende openbare bijeenkomsten: 
 
De begroeting van elkaar en het nieuwe jaar vond op 25 januari plaats bij Kringloop 
Foenix/Vlijtseweg onder het genot van een vega-hapje en drankje en een tevredenstellende 
opkomst.   
 
Op 14 maart vond in Gigant het Mondial-evenement plaats met een programma gericht op 
vluchtelingenhulp. Gespreksleider was Ragaiy Sinout. Journalist Sinan Can deelde zijn 
ervaringen met een vluchtelingenkamp in Libanon. Ten bate van dit kamp werd een donatie-
actie gevoerd onder de aanwezigen en via de Mondial-website; voormalig burgemeester 
Fred de Graaf sprak vanuit zijn ervaringen met vluchtelingen op bestuurlijk niveau.  
E.e.a. werd omlijst met muziek en gedichten door resp. Trio Nawa en Qader Shafiq.  
Tegenvallend was het aantal Mondial aangeslotenen; zij die aanwezig waren konden zich 
presenteren via hun Pr-materiaal. Bovendien liep een voortdurende PowerPointpresentatie 
aan de wand waarop alle bij Mondial aangesloten stichtingen belicht werden. 
 
Op 7 juli presenteerde Fairtrade zich op het WorldProef festival in het Oranjepark. Dit was 
een voorproefje op meer als een kennismaking met Mondial, vooral nog in verband met 
Eerlijk Winkelen en Fair Trade.  
 
Een werkgroep bestaande uit aangesloten organisaties, is spontaan actief bezig gegaan met 
het organiseren van een minifestival, e.e.a. gefaciliteerd en onder regie van Mondial.  
Iedere aangeslotene werd uitgenodigd om zich ook te presenteren, ook als zij geen 
projecten in Afrika hebben. Het festival vond uiteindelijk plaats op 14 september in Gigant. 
Het was een feestelijke, vrolijke bijeenkomst met eten, muziek en 2 lezingen. De lezingen 
brachten vooral het belang van kleine initiatieven naar voren: directe lijntjes en contacten. 
 
Op donderdag 10 oktober pakte Eerlijk Winkelen Apeldoorn uit met de gratis toegankelijke 
voorstelling ‘Onderweg’ in het CODA museum.  In dit theaterstuk stond duurzaamheid 
centraal. Eerlijk Winkelen Apeldoorn is een initiatief van Stichting Mondial Apeldoorn en 
bestond dit jaar 5 jaar. Ruim 40 fair trade ondernemers in Apeldoorn zijn aangesloten 
waarbij duurzaamheid, fair trade en maatschappelijk bewustzijn hoog in het vaandel staan 
Twee keer werd opgetreden voor het Apeldoornse publiek; een Europese rondreis (met 
filmbeelden/muziek) op zoek naar zelfvoorzienend wonen werd op toneel gebracht.  
 
Het Apeldoorns Beraad van kerken werd vertegenwoordigd door Theo van Driel 
 
Contact: Nynke de Weerd, beleidsmedewerker, info@mondial-apeldoorn.nl  
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8  WERKGROEP MONUMENT ONVERVULDE KINDERWENS 

 

 

 

 

Op zaterdag 21 juni 2014 is na jaren voorbereiding in park Berg en Bos in Apeldoorn het 
landelijke monument onvervulde kinderwens onthuld. Dit monument is een plek van 
bezinning voor mensen met een onvervulde kinderwens. Ook mensen met kinderen kunnen 
hier stilstaan bij het feit dat zo’n diep gekoesterde wens niet voor iedereen vanzelfsprekend 
is. Daarom staat het monument tegenover de speelweide.  
 
Zaterdagavond 11 mei 2019 was in theater Gigant de voorstelling “Soms sneeuwt het in 

april”. Met relativerende humor, accordeon- en saxofoonmuziek vertelde Viève Buijs over 

verlangen, loslaten, veerkracht en leven met imperfectie bij een onvervulde kinderwens. 

Het thema van de jaarlijkse herdenking in 2019 was onvervulde kinderwens en 

eenzaamheid. Mensen met een onvervulde kinderwens voelen zich vaak eenzaam als 

mensen in hun omgeving wel  kinderen en kleinkinderen krijgen. En dan herhaalt zich het 

verdriet van kinderloosheid. Wat doet dat met je? En hoe ga je daar mee om?  

 

De jaarlijkse bijeenkomst vond plaats op zondag 16 juni in het Christelijk Lyceum te 

Apeldoorn. Het thema werd vanuit een persoonlijke invalshoek toegelicht door Esther de 

Kreek, voorlichter bij de stichting Freya, de vereniging voor mensen met een onvervulde 

kinderwens. 
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Ook voorzitter Theo van Driel van de werkgroep monument onvervulde kinderwens hield 

een lezing met o.a. aandacht voor emotionele eenzaamheid bij een onvervulde kinderwens. 

 

Na de bijeenkomst was er een samenzijn bij het monument in park Berg en Bos. Daar las Aad 

van der Waal (stadsdichter Apeldoorn 2019) het speciaal door hem gemaakte gedicht 

“geluiden van gemis” voor. 

 

Ben Lössbroek, lid werkgroep monument onvervulde kinderwens 

Email: monumentonvervuldekinderwens@gmail.com  

 

9  RUIMTE VOOR ANDERSZIJN   
De gespreksgroep in de Alliage liep goed en ging ook na 
de sluiting van de Ontmoetingsplek gewoon door. Om de 
twee weken komen er ca. vijf mensen. Regelmatig werd 
er ook met de cliënten van Riwis gesjoeld. Voor de 
mensen die hier wonen is het een welkome afwisseling 
van hun dagprogramma.  
Het doel van de werkgroep Ruimte voor anders zijn, 
Rvaz, is het bereiken van mensen met een psychische 

aandoening. Kernactiviteit is vooral het koppelen van maatjes die oog hebben voor 
zingeving. Het aantal gespreksmaatjes en deelnemers blijft schommelen rond de vijf. 
Toerusting voor nieuwe vrijwilligers zal op maat gezocht worden. Tweemaal per jaar komen 
de vrijwilligers bijeen om ervaringen uit te wisselen.  
In 2019 heeft Ruimte voor Anderszijn zich beraden op de vraag of ze een eigen stichting kan 
worden onder de vlag van het ABVK. Na zorgvuldige afweging werd besloten om dat pad niet 
verder te bewandelen. Via de samenwerking met andere organisaties wordt naar een breder 
draagvlak gezocht.  
Teleurstellend was het plotseling beëindigen van de website door de zusterorganisatie die 
dat beheerde. Landelijk leeft de naam nauwelijks meer en de Stichting Kim heeft het project 
beëindigd bij gebrek aan financiële middelen. Via de website van het ABVK en de R.K. 
parochie zal een pagina aan Ruimte voor Anderszijn worden gewijd, zodat de organisatie wel 
zichtbaar blijft.  
 
De werkgroep wordt gevormd door: 
Theo van Driel, voorzitter 
Dirk Jan van de Esschert, cliëntvertegenwoordiger 
Janine Mulder, gespreksgroep Alliage 
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10  PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN 
In het jaarverslag van 2018 staat uitgebreid beschreven 
hoe en met welk doel dit orgaan deel uitmaakt van 
Stichting RTV Apeldoorn. Hiermee wordt vormgegeven aan 
de kaderstelling van het Commissariaat van de Media. Dat 
betekent dat er gestreefd wordt naar een programmering 
die aansluit bij een zo breed mogelijk luister en kijk 
publiek. Om daarin te slagen is de PBO actief. Gevraagd en 
ongevraagd kunnen en mogen zij adviseren over het 
programmabeleid en daarover het bestuur van RTV 

Apeldoorn adviseren.  De brede samenstelling van de leden garandeert dat de geluiden uit 
de lokale samenleving steeds beter gehoord worden. 
Ook dit jaar waren een aantal thema's van groot belang. Vanuit het Commissariaat van de 
Media is hulp en ondersteuning ontvangen om tot verdere deskundigheidsbevordering  van 
de lokale en Streekomroepen te komen en tevens een Streekomroep tot stand te brengen. 
Samenwerking met de andere lokale omroepen blijkt een proces van vallen en opstaan. 
Was de samenstelling van de PBO in 2018 niet voltallig, in 2019 zijn we er in geslaagd een 
goede bezetting te realiseren. De stromingen Sport, Jeugd, Gezondheid en dorps en 
wijkraden zijn nu ook belegd. 
Er is dan ook volop aandacht voor het uitbreiden van deelname van jeugd aan programma's 
en daarvoor de scholen te interesseren. Nieuwe sociale media zijn dan nodig om hen te 
bereiken. Een uitdaging voor RTV Apeldoorn. 
In contact zijn met de vele vrijwilligers vinden we van groot belang en bezoeken dan ook de 
diverse gezamenlijke bijeenkomsten , die zich daar goed voor lenen. 
 
Lid namens het ABvK en voorzitter: Theo van Driel,  
 
Erica Brettschneider, lid van het P.B.O. 
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11  STICHTING SAMENSPRAAK 

De dialoog is wat Samenspraak en haar vrijwilligers 
en aangeslotenen verbindt. Het afgelopen jaar heb 
ik, vanaf maart, Samenspraak de vrijwillige 
medewerkers en haar vrijwilligers mogen leren 
kennen. Zoveel passie voor het voeren van de 
dialoog en de ervaringen die dit voor de 
deelnemers aan de dialogen met zich meebrengt 
heb ik mogen voelen. Ik ben op een varend schip 

gestapt, waar de kapitein en stuurvrouw afscheid namen en de koers weer opnieuw moest 
worden bepaald.  

Het was een jaar waarin we ook elkaar hebben leren kennen en waarin we gezocht hebben 
naar hoe we vorm geven aan de stichting. Hoe zat het ook alweer? Wat is ons 
bestaansrecht? Is er nog wel behoefte aan een dialoog in deze tijd?  

We hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd met onze vrijwilligers en wat breder 
met een aantal aangesloten organisaties. Daarin werd duidelijk dat er behoefte is aan 
vernieuwing maar dan wel op het leggen van een nieuw fundament.  

Een denktank onder leiding van Bernard Hilgers werd ingesteld. Aan de slag met de 
ingewikkelde vraagstukken waar wij mee te maken hebben. Hij zet zijn werk ook in 2020 
voort.  

Ondanks alle onzekerheid en het zoeken naar onze vaste bakens werd er hard doorgewerkt. 
De week van de dialoog werd georganiseerd met onze vaste vrijwilligers Roelof en Tonny. 
Met 14 dialogen en nieuwe vormen als een thuisdialoog bij Willemijn, wandeldialogen, een 
schrijfdialoog met Johanette en een Speeldialoog met o.a. Korak.  

Het projectbureau kreeg een nieuwe coördinator, Astrid, die met de vrijwilligers en 
vrijwilliger medewerkers aan de slag ging met de vernieuwing van de website, het ordenen 
van alle stukken en het organiseren en ondersteunen van de organisatie van de Week van de 
Dialoog. De vredeswandeling werd begin 2019 gelopen, de Vredesweek op afstand en de 
Vredesambassadeur Ragaiy Sinout door Roelof Oudman ondersteund.  

Tijdens de Kinderboekenweek is een kinderdialoog uitgevoerd in Dok Zuid. We hebben 
bijgedragen aan een netwerkbijeenkomst in Zuid West. Kortom, Samenspraak was er ook in 
2019 om actief bij te dragen aan het leggen van verbindingen tussen Apeldoorners.  

Trots ben ik op vrijwilligers die ondanks dat het niet altijd even duidelijk was welke koers we 
opgaan toch doorgingen, met passie voor de dialoog, de kinderen of de volwassenen 
waarmee de gesprekken gevoerd werden. Ik wil iedereen bedanken die met ons 2019 
doorgegroeid is en die met ons mee blijft varen, of vanaf een nieuw baken met ons 
verbonden blijft. We liggen op koers om met ons schip in 2020 mooie nieuwe havens aan te 
doen en nieuwe verbindingen te leggen.  

 

Kirsten Regtop Voorzitter Stichting Samenspraak Apeldoorn, info@samenspraak.nl 

 

(dit verslag werd overgenomen uit het jaarboekje 2019 van Stichting Samenspraak) 
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12 KERNGROEP VREDESWEEK APELDDOORN  

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 en 
conflicten op nationaal en lokaal niveau. 
 
De Herberg aan de Deventerstraat was gedurende de 
Vredesweek de Ambassade van Vrede.  
 

Ragaiy Sinout, onze ambassadeur, gaf prima invulling aan zijn ambassadeurschap. De 
bekendmaking van Ragaiy als Ambassadeur op Facebook trok gelijk al veel aandacht. Ragaiy 
heeft op diverse plekken aandacht gevraagd voor de Vredesweek. Ook voor de 
gemeenteraad heeft hij een presentatie gegeven en bij RTV Apeldoorn. Hij is bij vele 
activiteiten geweest en heeft zelfs een Avond van de Ambassadeur georganiseerd waar hij 
voor een groep van ca. 30 mensen heeft gekookt.  
De Kerngroep (KVA), bestaande uit Theo van Driel, Erwin van der Bij, Rupal Chauhan, Roelof 
Oudman, Wim Sips en Ragaiy Sinout heeft een aantal malen vergaderd in 2019. Daarnaast 
was er een inspiratiesessie waarbij meerdere organisaties en personen waren uitgenodigd. 
Deze sessie was bedoeld om te brainstormen over de mogelijke inhoud van de Vredesweek 
en werd als positief ervaren. 
De volgende programmaonderdelen vonden plaats: een mooie opening op het Stationsplein 
met toespraken, zang en muziek en gasten uit Duitsland, een boekpresentatie van de Joodse 
Judith Fanto van haar boek Viktor,  Inspiratiebijeenkomst in de Regentessekerk, 
Vredesconcert van Nieuw-Apostolische kerk en het Apostolisch Genootschap, 
Vredesmaaltijd en lezing van Paul Blokhuis bij het Apostolisch Genootschap, lezing van de 
Bahai, lezing van Edwin Ruigrok van PAX bij de Odd Fellows, Gebedsdienst in de O.L.V. kerk, 
knutsel- en toneeldag voor Vrede en een mooie afsluiting/viering in De Herberg samen met 
de vaste gasten.  
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. 
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 Facebookpagina en website aandacht geschonken aan de activiteiten. 
De Vredesweek werd gefinancierd door het Apeldoorns Beraad van Kerken. 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. Facebook, website en via RTV-Apeldoorn. 
 
Lid namens het ABvK: Theo van Driel, Erwin van der Bij, Wim Sips en Liesbeth van Hilten. 
 
Contact: Erwin van der Bij,   evdbij001@hotmail.com 
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EXPLOITATIEREKENING ABvK 2019 

 

Begr 2019   Result 2019 Begr 2020 Begr 2021 

 

INKOMSTEN 

Bijdragen Lidkerken groot € 3.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00 PM 

Bijdragen Lidkerken klein € 2.100,00 € 2.240,00 € 2.180,00 PM 

Overige Baten   €    125,00 €         0,00 

Rente Kapitaalrekening   €         2,67 €         0,50 

Dividend OikoCredit    €       53,49 €         0,00 

TOTAAL INKOMSTEN  € 5.625,00 € 5.696,16 € 5.580,50 € 0,00 

 

UITGAVEN 

Bestuurskosten  € 1.500,00 €     675,40 € 1.900,00 € 1.900,00 

Bankkosten   €    150,00 €     154,12 €    160,00 €    160,00 

Drukwerk   €    100,00 

Vergaderingen  €    100,00 

Representatie   €    100,00 

Website   €    500,00 €     104,05 €    110,00 €    120,00 

Communicatie  €    500,00 €     334,93 €    350,00 €    350,00 

Contributies   €      50,00 €       20,00 €    120,00 €      70,00 

Publiciteit   €    150,00 

St Vri Citypastoraat  €    250,00   €     500,00 €    250,00 

Apeldoorn Tegen verarming €    100,00 

Vredesweek   € 1.000,00 €    937,19 € 1.000,00 € 1.000,00 

Relipad   €    100,00 

Duurzaamheid  €    500,00 

Start Diakonaal Platform €    250,00 €    295,86 €    300,00 PM 

Nieuwe activiteiten  €    275,00 

Gigant Sponsoring  

Soms Sneeuwt Het  €    250,00 

Bijdrage PopUp Kerk    €    250,00 PM 

Onvoorziene uitgaven €       0,00 

Correctie op overlopende  

Vorderingen / Schulden  € 1.093,00 

TOTAAL UITGAVEN  € 5.625,00 € 4.114,55 € 4.440,00 € 3.850,00 

BATIG (+) of NADELIG(-)  €         0,00 € 1.581,61 € 1.140,50 


