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Voorwoord: wees trots op je kerk en straal het uit 
 
Na zeven jaar voorzitter te zijn geweest van het Apeldoorns Beraad van Kerken, verwissel ik 
dat voorzitterschap voor de taak van voorzitter van de Raad van Kerken in Nijmegen.  
Eind 2020 bezocht Willem Olierook mij thuis voor een interview voor het laatste nummer van 
“Zicht055”, dat later in uitgebreidere vorm in “Op Weg” verscheen. In plaats van een 
voorwoord volgt hieronder de tekst van dat interview.  
 
Waarom ben ik hier? 
Vanwege mijn afscheid als voorzitter van het Beraad van Kerken. Ik heb dat zeven jaar 
mogen doen en nu is er tijd voor een nieuwe taak en roeping in Nijmegen.  
 
Wat heb je die zeven jaar gedaan en wat is er bereikt? 
Laat ik beginnen met te zeggen dat de oecumene mijn hart heeft en dat ik het een voorrecht 
vond om me daar op allerlei manieren voor in te zetten. In de laatste periode zijn we meer 
met maatschappelijke onderwerpen bezig geweest. Dat hebben ze op het stadhuis ook 
gemerkt, daar kwam ik zo vaak dat veel ambtenaren me gedag gingen zeggen (Theo lacht er 
bij). Vaak is die sterke kant ook je zwakke kant. Ik dacht wel eens dat men op het stadhuis 
beter wist wat het Beraad van Kerken deed dan de kerken zelf. We hebben sterk de 
verbinding gezocht met de maatschappij en waren naar buiten gericht. 
 
Wat heeft het je gebracht? 
Sowieso verrijking. Het heeft mijn horizon verbreed, vooral op het gebied van 
duurzaamheid. Daarnaast ben ik steeds meer openlijk christen durven zijn ‘op de plek waar 
ik was’. Of ik een voorbeeld heb? Zeker, ik werk bij een algemene instelling voor thuiszorg. 
Waar ik er vroeger huiverig voor zou zijn geweest, bid ik nu soms met mensen. Jarenlang 
werd ik gevraagd om de kersttoespraak te doen. Ik heb daarbij ook geleerd om vrijmoedig te 
zijn. 
 
Wat heeft het je gekost? 
Veel energie (Theo lacht er weer bij). Door mijn ongeduld kon ik soms ook moedeloos 
worden. Het ergste vind ik dat naar aanleiding van een Vredesweek – nota bene! – er een 
conflict is ontstaan. Daar heb ik nog steeds last van. 
 
Waar ben je het meest trots op? 
Toch wel dat we als Apeldoorn onlangs Fair Trade-gemeente zijn geworden. Kijk, deze foto is 
in meerdere opzichten symbolisch. Ik sta hier met Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV 
Internationaal. De sjaal betekent voor mij de verbinding tussen kerk en samenleving, dichtbij 
en ver weg. Bovendien is Anneke de dochter van Anton die ook jarenlang het gezicht was 
van de CNV. De jongere generatie neemt het over. Dat stelt me gerust wat de toekomst 
betreft. 
 
En waar ben je het meest teleurgesteld over? 
Daar ben ik snel uit, dat is toch dat we niet alle kerken één zondag dicht hebben kunnen 
laten om met z’n allen in één ruimte samen te vieren. In Hoorn waar ik hiervoor gewoond en 
gewerkt heb, kwamen we twee zondagen per jaar bij elkaar. Dat was heel mooi, maar ik heb 
het hier helaas niet voor elkaar kunnen krijgen. 
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Wat ga je nu op kerkelijk gebied doen? 
Sinds augustus ben ik diaconaal werker bij de Protestantse Gemeente Nijmegen. Ik heb een 
drieledige opdracht: 1. De geloofsgemeenschap bepalen bij de diaconale opdracht door de 
wijken met elkaar te verbinden; 2. Verbinding leggen in de oecumene; 3. Verbinding leggen 
met het maatschappelijk leven. 
 
Waar komt je motivatie en passie vandaan? 
Dat begint bij mijn vader. Die heeft als dominee net na de oorlog gezien dat als kerken 
samen Avondmaal vieren in Duitsland wél kon en in Nederland niet. Zijn verbazing daarover 
heb ik altijd meegenomen en misschien heeft het bij mij een zaadje geplant om me in te 
zetten voor de oecumene. Bovendien heb ik ook altijd veel geluk gehad met fantastische 
collega’s. 
 
Wil je ‘kerkelijk Apeldoorn’ nog iets meegeven? 
Ja, ik wil een bemoediging uitspreken met te zeggen: “Wees trots op je kerk én straal dat 
uit!” Daarnaast vraag ik om een open oor en oog te hebben voor wat er in de maatschappij 
gebeurt en voor de problemen die er zijn.  
 
Voor de uitgebreidere versie, zie:  
http://www.emmaus-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2021/02/OpWeg-nr02-08012021-lr-
02-dff.pdf 
 
Met dank aan: Willem Olierook 
 
 

 

Met bovenstaande woorden wil ik het Apeldoorns Beraad van Kerken veel zegen toewensen. 
Dank aan allen voor zeven jaar collegiale samenwerking. Het ga je goed! A Dieu! 

 

Theo van Driel, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emmaus-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2021/02/OpWeg-nr02-08012021-lr-02-dff.pdf
http://www.emmaus-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2021/02/OpWeg-nr02-08012021-lr-02-dff.pdf
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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                                     Pastor Dirk Jan Steenbergen 
Chr. Geref. Kerk,  Barnabaskerk                          Willem de Wilde 
Chr. Geref. Kerk, Samuelkerk                              Ds. Gé Drayer 
Chr. Geref. Kerk, Andreaskerk                             vacature 
Evangelisch Lutherse Gemeente, PKN                Diaken Theo van Driel 
Gemeente van Apostolische Christenen              Bert Wolthuis 
Geref. Kerk Vrijgemaakt,  de Voorhof                  Frenk Lip 
Geref. Kerk Vrijgemaakt, Koningshof          idem 
Leger des Heils                                                     Kolonel Ine Voorham  
Nederlands Geref. Kerk                                       Charles Le Febre 
Protestantse Gemeente Apeldoorn                   Ds. Jaap Kappers 
                                                                              Ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen 
Protestantse gemeente Ugchelen ‘De Bronkerk’  vacature  
Remonstrantse Gemeente                                   Wim Sips 
Rooms Katholieke Kerk, de Emmaüsparochie    Gerard Disberg 
Zevende-dags Adventisten    Ds. Piet Gude 
       
Waarnemer: 
Nieuw Apostolische Kerk                                     Priester Hans Koetsier  
                                                                               
 
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 2020 

 
Vergaderen in het eerste corona-jaar 
Ook voor het vergaderen van het Beraad is het jaar 2020 bijzonder geworden door de 
beperkingen vanwege covid-19.  Uiteindelijk heeft slechts twee keer een voltallige (fysieke) 
vergadering plaats gehad in 2020: op 28 januari – en op 29 september. Na het invoeren van 
beperkende maatregelen in maart werd de Beraadsvergadering van 24 maart afgezegd.  
De vergadering van juni werd omgezet in een vrijwillige ‘ontmoeting’, waarin acht 
afgevaardigden hun (persoonlijke) ervaringen met elkaar deelden over het kerk-zijn en 
vergaderen in corona-tijd.   
Het moderamen kwam wel steeds bijeen, fysiek of per Team-MEET. Wij stelden een plan op 
om zolang de corona-maatregelen van kracht zijn het moderamen met enig mandaat te 
laten (video)vergaderen, waarbij anderen zich desgewenst kunnen aansluiten.  
Het aantal (fysieke) vergaderingen van het voltallig Beraad werd drastisch beperkt. Zo 
mogelijk zullen de werkgroepen worden uitgenodigd in de moderamenvergaderingen voor 
hun (een- of twee-) jaarlijkse gesprek met het Beraad. 
 
Januarivergadering: oecumenische verwachtingen 
In de januarivergadering van het Beraad gingen wij in gesprek over onze verwachtingen ten 
aanzien van de oecumene in Apeldoorn. Veel afgevaardigden gaven aan dat hun 
kerkgenootschap formeel oecumenisch is ingesteld. Echter in de praktijk blijkt het lastig om 
aandacht te krijgen voor oecumenische contacten, gesprekken of samenwerking. Individueel 
wordt gedroomd over een samen-gaan en samen-optrekken van alle christelijke gelovigen. 
De meesten van ons constateerden dat de eigen geloofsgemeenschap veel zorg heeft om 
het voortbestaan, om het volwaardig ‘kerk’-zijn bij krimpend aantal leden of totale 
vergrijzing van het ledenbestand. Leidende gedachte was dat wij elkaar kunnen helpen om 
de oecumenische waarden hoog te houden, mede door verbetering van onze communicatie 
met de eigen ‘achterban’ over wat het Beraad hierin betekent en kan bijdragen. 
Wij hoopten dit in de loop van het jaar nader te gaan uitwerken.  
 
Septembervergadering met de burgemeester 
Op 29 september vergaderden wij fysiek – volgens de net uitgevaardigde nieuwe 
coronamaatregelen op een grotere locatie: in de Barnabaskerk. Eindelijk had de uitgestelde 
ontmoeting met Burgemeester Ton Heerts plaats. De burgemeester ziet het als een grote 
uitdaging om elkaar in onze stad te blijven ontmoeten. De kerken hebben daarbij een 
belangrijke rol. Ze hebben in het maatschappelijk middenveld een eigen plaats waarmee de 
burgerlijke overheid goed wil samenwerken. Wij benoemden een maatschappelijk knelpunt: 
bezuinigingen gaan nogal eens ten koste van de zwaksten etc. De gevolgen van de Corona-
maatregelen in kerk en samenleving zijn enorm. Onderwerp van gesprek was ook de 
(voorgenomen maar niet gehouden) demonstratie van Pegida bij de Turkse moskee. De inzet 
van de kerken in solidariteit met gediscrimineerde en bedreigde moslims werd door de 
burgemeester bijzonder gewaardeerd.  
 
November(video)vergadering 
Na de noodzakelijke besprekingen van lopende zaken ging het inhoudelijk gesprek (weer) 
over de kerkbeleving in corona-tijd. De meeste kerken hebben online-diensten. Hoewel 
iedereen droomt en hoopt dat we gauw weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen gaan, zijn er 
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ook lichtpuntjes. Men constateerde dat er vaak meer mensen inloggen op een dienst dan er 
normaal fysiek aanwezig waren. Voor sommigen is het een gelegenheid om eens naar 
andere kerkdiensten dan alleen die van de eigen geloofsgemeenschap te kijken/luisteren.  
Wij verwachtten dat in de toekomst het bijna overal mogelijk zal blijven ook online een 
dienst te volgen.  
Hoewel ieder druk bezig is om de contacten binnen de eigengeloofsgemeenschap aan te 
houden, zijn we ons bewust dat we ook een kans hebben om (samen) na te denken over de 
toekomstige samenkomsten (in welke vorm ook) – of nog breder: de toekomst van de kerk… 
 
Beraad en werkgroepen 
De meeste werkgroepen zijn onder de corona-beperkingen min of meer in een afwachtende 
modus terecht gekomen. Het bleek dan ook nauwelijks nuttig werkgroepen uit te nodigen 
voor de (video)vergaderingen van het moderamen. De al in het voorjaar 2020 geplande 
ontmoeting met DNA-ONE (diaconaal netwerk Apeldoorn) en Kerk en Vluchteling werd 
uiteindelijk de enige fysieke vergadering (10 december) van het moderamen met de beide 
voorzitters. Inhoudelijk vergt dit contact verdere uitwerking in begin 2021. 
  
Oecumenische samenkomst 
Op 25 januari 2020 was in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen er een 
oecumenische samenkomst in de Lutherse Kerk. De geringe belangstelling riep vragen op 
over onze PR. We blijven het wel zeer zinvol vinden dat wij juist als Beraad in deze Week 
vormgeven aan een gemeenschappelijke viering. De Week van Gebed wordt altijd samen 
met het Evangelisatie Overleg Apeldoorn gevierd. 
Dit bleek dit jaar de enige oecumenische samenkomst te zijn geweest. Plannen voor o.a. een 
oecumenische bevrijdingsdienst (75 jaar na WO 2) zijn ook in corona-restricties gestrand. 
 
Afgevaardigden  
In januari kwam Dirk Jan Steenbergen, voorganger van de Doopsgezinde gemeente voor het 
eerst als afgevaardigde in de Beraadsvergadering. Hij is de opvolger van Emo Bruins. 
In juni bij de ‘ontmoeting’ schoof voor het eerst Willem de Wilde aan in de kring, de nieuwe 
afgevaardigde van de CGK Barnabaskerk, als opvolger van Peter de Jong 
In de loop van dit jaar is de vorige penningmeester, Bert Niessink, niet meer bij het Beraad 
geweest. Hij was de langst dienende afgevaardigde in het Beraad en met hem verdwijnt dan 
ook een belangrijk deel van ons ‘oecumenisch geheugen’. Hij zal afscheid nemen in een 
(fysieke) vergadering van het Beraad in 2021. 
 
Voorzitter van het Beraad 
Theo van Driel gaf in september aan om aan het eind van het jaar 2020 terug te treden als 
voorzitter van het Beraad.  Een commissie van drie heeft een profielschets opgesteld en een 
procedure opgezet, die in de video-vergadering van het Beraad op 24 nov. werd vastgesteld. 
Frenk Lip, moderamenlid, zal ondertussen als waarnemend voorzitter optreden. 
Het afscheid van Theo is gepland in de samenkomst in de Week van Gebed, januari 2021. 
Theo heeft in de loop van de bijna zeven jaar dat hij voorzitter was van het Beraad veel 
bereikt in de maatschappelijke relevantie van de samenwerking van kerkgenootschappen. 
Hij was de stuwende kracht in veel werkgroepen van het Beraad (zie de verslagen van de 
werkgroepen!!!), enkele heeft hij mede opgericht. De vooruitzichten zijn dat hij na zijn 
terugtreden als voorzitter actief zal blijven in een aantal van deze werkgroepen. 
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Zijn goede contacten met de burgerlijke overheid en non-profitorganisaties en media heeft 
in de breedte van Apeldoorn ook de betrokkenheid van de kerken bij onze samenleving 
duidelijk gestalte gegeven. 
 
De secretaris, Liesbeth van Hilten-Matthijsen 

 

ACTIVITEITEN WERKGROEPEN VAN HET BERAAD  

1 Apeldoorn tegen verarming, ATV 
2 Commissie interreligieuze contacten Apeldoorn, CIRCA 
3 Duurzaamheid/Fairtrade 
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) 
De werkgroep is in 2020 niet bijeen gekomen. Deels had dit te maken met het opheffen van 

de Adviesraad Voorzieningen Werk en Inkomen ( VWI )  van de Gemeente Apeldoorn. Wij als 

werkgroep houden ons namelijk bezig met het gemeentelijk beleid dat tot ons komt via de 

Adviesraad. Pas in september 2020 startte de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. Echter 

vooral in het begin was deze raad vooral bezig om haar werkzaamheden weer op te starten. 

Het gevolg was dat de werkgroep niet of nauwelijks stof had om te vergaderen. Daar kwam 

nog bij de Coronacrisis, die het fysiek vergaderen onmogelijk maakte. Wij hebben wel via de 

mail contact gehouden. Wij hopen echter als werkgroep weer langzaam op te kunnen 

starten Deo Volente in 2021. 

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 hele hectische jaar. Normaliter vergaderen we 4 keer per jaar maar 
wegens de Corona hebben we afgelopen keer maar 2x vergaderd.  
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. 
 
De meeste activiteiten zijn door Corona niet doorgegaan. Er waren wel wat activiteiten over 
de Vredesweek.  
 
Maar er liggen onderwerpen op tafel die we in 2019 hadden opgesteld om uit te voeren maar 
dat is helaas niet gelukt in 2020 wegens Corona. Dit willen we wel oppakken in 2021. Dit 
betekent wel dat iedereen ingeënt moet zijn voor Corona anders kan je niet bij elkaar komen.  
 
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 (Hakan Karalik) mailen op h.karalik@aventus.nl 

 
3  WERKGROEP DUURZAAMHEID 
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2020 zullen we niet meer vergeten, niet alleen omdat de pandemie veel mensen het leven 

zuur maakte, maar ook omdat gemeente Apeldoorn als Fairtrade Gemeente werd bekroond! 

Wilt u weten wat we nog meer in 2020 hebben beleefd? Lees dan verder in ons jaarverslag. 

Doelstellingen 2020 
Dit jaar hadden we één missie: de titel behalen. Daarvoor moesten we drie doelen bereiken:  

 De lokale gemeente moet aantoonbaar een fairtrade inkoopbeleid hebben  

 17 bedrijven en 32 maatschappelijke organisaties moeten een fairtrade inkoopbeleid 

hebben 

 Comité van aanbeveling starten 

 

Doel 1: de Lokale gemeente van Apeldoorn 
Na een paar goede gesprekken met lokale ambtenaren en het opsturen van 

‘bewijsmateriaal’, konden we ons eerste doel afvinken. Het inkoopbeleid van gemeente 

Apeldoorn is voldoende Fairtrade. Sterker nog, dit was de gemeente al veel langer, maar nu 

ook officieel.  

 

Doel 2: 17 bedrijven en 32 maatschappelijke organisaties 
Dé grote uitdaging van 2020 was om bijna 50 vestigingen van bedrijven en organisaties te 
noteren die zowel fairtrade koffie als thee of cacao in Apeldoorn schenken aan hun 
personeel of vrijwilligers. Mede met behulp van een paar studenten Commercieel 
Medewerker van het Hoornbeeck College, hebben we voldoende bedrijven kunnen noteren 
om ook dit doel af te vinken. 
 

Doel 3: Comité van aanbeveling 
Het derde doel dit jaar was om een comité van aanbeveling te starten. We vonden vier 

ondernemers die uit ons netwerk kwamen en waarvan sommigen al vaker iets voor onze 

beweging deden. De vier leden zijn:  

Nico de Witt (Plus) 

(mw van Graaf van Vlaanderen) 

Kees Posthumus (theater) 

  

Samenwerking met studenten 

Gymnasium 
In 2019-2020 hadden we al een toffe samenwerking met studenten van het Gymnasium. Dit 

jaar gingen ze aan de slag met een draaiboek-template voor een evenement, zodat wij als 

organisatie die er zo bij kunnen pakken als we een evenement gaan organiseren.  

Voor 2020-2021 gaan ze aan de slag om na te denken hoe ze het imago van Fairtrade 

kunnen afstoffen en populair maken onder jongeren. 

 

Hoornbeeck College 
Ook werkten we samen met commerciële studenten van het Hoornbeeck College. Zij hebben 

diverse bedrijven en organisaties geïnventariseerd of ze deelnemer van Fairtrade Apeldoorn 

willen worden en of ze dan ook konden aantonen dat hun inkoopbeleid Fairtrade was. 
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Corona 

De pandemie zette een streep door twee evenementen. Ook werd het inventariseren 
bemoeilijkt omdat je in een crisistijd niet altijd tijd krijgt om te vragen over een Fairtrade 
beleid. Aan de andere kant konden we juist ook in deze tijd Apeldoorners laten zien hoe 
kwetsbaar ondernemerschap kan zijn en dat we het in Nederland wel heel goed hebben. 
 

Fairtrade week mei 
De eerste fairtrade week van dit jaar zou in het teken staan van fair fashion maar corona 

sloeg veel van wat we bedacht hadden uit handen. We anticipeerden op de wereldwijde 

economische impact en benaderde de Stedendriehoek met een persbericht van de landelijke 

organisatie. Ook werd onze voorzitter Theo van Driel door RTV-Apeldoorn geïnterviewd.  

 

Titel is behaald! 
Naast de doelen van 2020 stonden er nog een paar punten open uit 2019. Na alles zo goed 
als mogelijk volbracht te hebben, dienden we de aanvraag in voor de titel Fairtrade 
Gemeente Apeldoorn. Nadat we in spanning afwachtten, kwam het verlossende bericht: de 
titel is behaald! 
 

Fairtrade week oktober 
Om onze titel zo groots (en veilig) mogelijk te vieren, hebben we CNV Internationaal  

gevraagd om iets spraakmakends neer te zetten dat te maken heeft met Fairtrade kleding. 

Uiteindelijk konden we dankzij hen een grote glazen experience box neerzetten waarin de 

‘nieuwe kledinglijn’ van CNV Internationaal werd gelanceerd. Voorbijgangers konden de het 

prijskaartje van de kleding scannen en kwamen op hun mobiel op allesheeftzijnprijs.nl waar 

ze de echte prijs van kleding zagen. Er was ruime media aandacht van zowel De Stentor, 

Stedendriehoek, het Stadsblad en RTV-Apeldoorn. 

 

In het nieuws 
We kwamen dit jaar 7x in de lokale media 

1. Interview RTV-Apeldoorn 

2. Persbericht Stedendriehoek 

3. Artikel Theo 

4. Stentor: titel behaald + experiencebox 

5. Stadsblad: titel behaald + experiencebox 

6. Stedendriehoek: titel behaald + experiencebox 

7. RTV-Apeldoorn: Stadsblad: titel behaald + experiencebox 

 
Maurits Zuidijk, email: fairtrade.apeldoorn@gmail.com 
 

 
 
 
 

mailto:fairtrade.apeldoorn@gmail.com
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4  DIACONAAL NETWERK OMZIEN NAAR ELKAAR     

    
Onze missie, visie en aanpak  
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 en laten we als kerken zien, 
dat we maatschappelijk relevant willen zijn. 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 bepaalde diaconale taakvelden. 
Momenteel zijn we actief met de werkvelden: “Werk & Inkomen” (lees werkloosheid, 
schulden en armoede) en “Vluchtelingen”. Tenminste driemaal per jaar zorgen we voor een 
digitale Nieuwsbrief die aan alle kerken en partners wordt toegezonden.  
 
Een terugblik op het afgelopen 2020 
Begin 2020 begon het veel mensen langzaam duidelijk te worden dat dit een ander jaar zou 
worden. Hoe en wat corona zou gaan betekenen voor allerlei activiteiten die op de agenda 
zijn geplaatst, wist eigenlijk niemand. Nu 2020 achter ons ligt, weten we dat het veel 
activiteiten heeft lamgelegd– ook van kerken en daaraan gelieerde organisaties. Dat geldt 
ook van de door ONE-Apeldoorn opgezette plannen.  
1.  Corona en de hulplijn 
We hebben vanaf maart van dit jaar ons direct afgevraagd wat we nu als kerken zouden 
kunnen betekenen ? Al snel hebben we de mogelijkheid gezien om met een behoorlijk aantal 
kerken een coronahulplijn te openen om hulp te kunnen bieden daar waar mogelijk. Aan 
deze hulplijn namen 15 kerken deel, 25 vrijwilligers gaven zich op om de hulplijn te 
bemensen gedurende 7 dagen in de week om van 9-21 uur bereikbaar te zijn.  
Contactpersonen in de deelnemende kerken hebben voor een inzetbaarheid van zo’n 250 
vrijwilligers gezorgd. Kortom een geweldige inzet om er voor de Apeldoornse hulpvragers te 
kunnen zijn. Daarnaast hebben we een verbindende rol kunnen invullen voor de landelijke 
organisatie “Niet Alleen”. We hebben ons ingezet hulpvragers te verbinden met het aanbod 
van hulp vanuit de deelnemende kerken. Weliswaar is het aantal hulpvragen beperkt 
gebleven, wat ook landelijk herkenbaar is gebleken. Misschien heeft dit toch te maken met 
een te hoge drempel om gebruik te maken van hulp vanuit kerken. Wat zouden we hieruit 
kunnen leren ? Ook advertenties, wekelijkse lokale radio-interviews en berichten via Social 
Media hebben slechts te dele uitwerking gehad. Niettemin zijn we door deze ervaring tot de 
overtuiging gekomen, dat een lokale diaconale hulplijn zeker een functie kan hebben en 
willen daar dan ook verder plannen op gaan ontwikkelen. 
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2. Voortgang Werkveld Werk & Inkomen 
De tien kerken, die meedoen in dit werkveld, hebben zo goed en zo kwaad hun activiteiten 
door laten gaan – zij het op minimaal niveau. De hoop is dat er in 2021 meer kerken gaan 
aanhaken.  
Gelukkig is de oprichting van “Jobhulpmaatje” wel doorgegaan. Het ontplooien van 
activiteiten zal vooral in 2021 en volgende jaren plaats gaan vinden. We zijn dankbaar dat 
Jobhulpmaatje van start is gegaan en hopen dat het goede diensten gaat leveren en veel 
mensen behulpzaam zal zijn in het vinden van een baan.  
De actie “Vakantiegeld Samen Delen” is waarschijnlijk wel de bekendste actie van de 
Apeldoornse kerken. In 2020 is ze opnieuw een groot succes gebleken: deze actie voorziet in 
een grote behoefte. Waar mogelijk stimuleert ONE-Apeldoorn de kerken om daaraan mee te 
doen. Bovendien schakelt de actie ook veel vrijwilligers van de kerken in: eveneens een 
goede zaak dat zovelen met eigen ogen zien dat er nog steeds(!) armoede is in ons land en 
(zelfs!) onze stad.  
Zoals in het jaarverslag 2019 is vermeld proberen we de activiteiten van de “Werkgroep 
Apeldoorn tegen Verarming” meer onder de aandacht van de kerken te brengen als 
informatieschakel tussen de lokale overheid en kerken. Daarmee is een begin gemaakt  in 
het afgelopen jaar. 
3. Voortgang Werkveld Vluchteling 
De oproep die we deden in het jaarverslag 2019 willen we dit jaar opnieuw herhalen: Meldt 
activiteiten bij de stichting Kerk en Vluchteling aan zodat er bekendheid aan gegeven kan 
worden, er goed gecoördineerd wordt en zichtbaar wordt waar de kerken en haar leden zich 
kunnen inzetten. We hopen oprecht dat dat de diaconieën van de kerken deze oproep ook 
onder de aandacht van hun leden brengen.   
4. Toerusting diaconie 
in het Coronajaar 2020 hebben we geen toerustingsbijeenkomst kunnen opzetten en/of 
houden. We hopen toerusting van diaconaal betrokkenen uit de kerken in 2021 in 
samenwerking met de kerken weer aan te kunnen bieden. De toerusting richt zich met name 
op onze motieven en inspiratie om diaconaal actief te zijn en op het sociale domein binnen 
de Gemeente Apeldoorn.  
5. Bezoeken Sociale Partners 
Helaas hebben we maar weinig bezoeken kunnen brengen dit verslagjaar. Zodra daar in 
2021 weer de mogelijkheid voor is, pakken we het op. Want we blijven ernaar streven om 
samen met onze sociale en kerkelijke partners te bespreken wat we voor elkaar en de 
kerken kunnen betekenen en hoe we dat het beste vorm kunnen geven. 
6. Contact met de kerken 
Naast de gebruikelijke Nieuwsbrieven en Informatiebijeenkomsten hadden we het plan om 
in april 2020 een diaconale markt te organiseren, waar sociale partners en kerken elkaar 
kunnen ontmoeten. Maar, helaas zorgde corona ervoor, dat we ons plan moesten 
doorschuiven naar 2021. We hopen dat het gaat lukken in het najaar.  
7. Andere vormen van samenwerking 
Gelukkig zijn in het afgelopen jaar veel kerken creatief op zoek gegaan om op diaconaal 
gebied hun activiteiten toch door te laten gaan. We hebben kerken de mogelijkheid geboden 
aan activiteiten bekendheid te geven via onze website van ONE-Apeldoorn.  Daar is 
verschillende keren gebruik van gemaakt. Op die manier kunnen kerken elkaar ook dienen 
met dat waar ze goed in zijn. 
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Vooruitblik op 2021 
 
1. Oproep deelname Regiegroep 
Corona blijft ons in de eerste helft van dit jaar helaas nog voor de voeten lopen. 
Daar houden we rekening mee. Natuurlijk wil dat niet zeggen, dat we in een wachtstand 
blijven toekijken. Het geeft ons als Regiegroep de gelegenheid vast zaken te gaan 
voorbereiden, uit te werken en bij de kerken onder de aandacht te brengen. 
Uitbreiding met enkele leden van de regiegroep zou dan wel mooi zijn ! 
We maken van de gelegenheid gebruik hiervoor nu een oproep te doen. 
 
2 Activiteiten 2021 
Kort samengevat verwachten we de volgende activiteiten op te kunnen pakken : 
- Versterking van de samenwerking en verbinding met sociale partners in Apeldoorn; 
- Werken aan meer betrokkenheid diaconieën bij activiteiten ONE netwerk; 
- Onderzoek naar het starten van een lokaal Sociaal Meldpunt Kerken; 
- Plan maken rond mogelijke activiteiten binnen het werkveld Informele Zorg; 
- Nieuwe sociale partners/activiteiten onder de aandacht brengen van de kerken;  
- Samen met de kerken toerusting van diaconaal betrokkenen oppakken; 
- Mogelijke opzet in het najaar van een lokale Diaconale Markt; 
- Onderzoek naar mogelijkheid meer vorm te geven aan Kerk zijn in de buurt; 
- Social Media en diaconaal Netwerk; 
 
Uiteraard zal veel afhangen van hoe we met elkaar corona kunnen terugdringen in  
onze dagelijkse activiteiten en plannen. We hopen en vertrouwen erop dat er weer wat 
meer ruimte zal zijn voor onze activiteiten en zien uit naar een goede samenwerking en 
verbondenheid. 
 
3. Financiële zaken   
Tot op heden blijven onze kosten beperkt tot de opzet en onderhoud van onze website. 
Deze kosten zijn tot nu toe steeds gedragen door het Apeldoorns Beraad van Kerken. Daar 
zijn we uiteraard dankbaar voor.  
Een enkele keer hebben we in het afgelopen jaar een incidentele oproep aan de kerken 
gedaan om ons financieel te ondersteunen voor publiciteitskosten rond de corona-hulplijn.  
Voor 2021 willen we een incidentele oproep doen om kosten voor de organisatie van een 
diaconale markt mogelijk te maken. 
Een bescheiden bijdrage vanuit de kerken zou mooi zijn om wat nieuwe activiteiten – zoals 
bijv. de Diaconale Markt, zie hierboven – mogelijk te maken. We denken daarbij voor 2021 
aan een bedrag van 100 euro per kerk. We hebben er vertrouwen in en zijn er van overtuigd 
dat dit gaat lukken! 
Namens de regiegroep  
van ONE-Apeldoorn 
Pieter de Weerdt,  
Henk van der Horst,  
Willem Smit,  
Jos Sander  
Gé Drayer          
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5  EVANGELISATIE OVERLEG APELDOORN  (EOA) 
Het EOA heeft ondanks de covid-19  (corona) toch fysiek 4 bestuursvergaderingen en 

algemene vergaderingen kunnen houden met in achtneming van de maatregelen.  

In de vergadering in februari was er een terugblik op de activiteiten in de maand december 

2019. Met kerst zijn er weer zakjes met foldertjes en lichtjes uitgedeeld in de Hoofdstraat. 

Stichting Present had een actie ‘Kerstengel’ georganiseerd die heel positief werd ontvangen 

en gewaardeerd. Veel mensen hebben meegedaan. Verschillende kerken hadden een 

kerstactie en deelden folders of boekjes uit. De Menorah-gemeente had een concertavond 

georganiseerd met Graham Kendrick.  

De gebedsweek in januari werd goed bezocht. 

De 2e vergadering werd door corona uitgesteld maar kon in juli worden gehouden. Centraal 

stond het gesprek rond de livestreamdiensten. Hoe organiseren de kerken nu hun diensten 

en hoe  houdt men contact met de gemeente. Bloemen en kaartjes werden in de kerken 

uitgedeeld. De Alpha cursussen kunnen  nu ook digitaal worden gehouden.  

De kerkproeverij moest op een andere manier opgepakt worden. Deze keer lag het zwaarte 

punt op het uitnodigen bij de kerkmensen thuis om samen de dienst te beleven. De 

spandoeken zijn weer ophangen en de billboards weer geplaatst in Apeldoorn. De 

deelnemende kerken waren te vinden op de website: www. kerkproeverij-apeldoorn.nl.  

Verder kwamen 2 teamleden van ‘Sportfreaks’ iets vertellen over hun contact met jongeren 

in de wijk door middel van sport. In een koude periode organiseren ze ook 

binnenactiviteiten.  

De 3e vergadering in september gaf iets meer ruimte voor ontmoeting en samenkomen. Het 

‘gebedshuis’ in De Herberg kon weer open maar was beperkt tot 5 personen. Het 

Interkerkelijk Gebed werd gehouden in het gebouw van de Baptisten Gemeente. De Alpha-

cursus is weer digitaal gestart.  

De laatste vergadering was midden december. Het EOA-bestuur had de aanzet gegeven tot 

een spandoekenactie met het oog op Kerst. Tot die avond konden de deelnemers zich hier 

voor opgeven. Een aantal kerken heeft hier positief op gereageerd en spandoeken besteld 

en opgehangen. Die avond was iemand uitgenodigd van de organisatie ‘Simply the Story’ die 

ons liet beleven hoe je een bijbelverhaal op een andere manier kunt vertellen. 

Deze avond moest afscheid worden genomen van Theo van Driel wiens nieuwe 

werkzaamheden het niet meer toelaten onze vergaderingen te bezoeken. Hij was, naast zijn 

vertegenwoordiging van de Evangelisch Lutherse Gemeente, ook lid namens het Apeldoorns 

Beraad van Kerken. Deze laatste taak heeft hij overgedragen aan Dirk Jan Steenbergen van 

de Doopsgezinde Gemeente. 

Verslag: Anneke Korsaan. Contact: info@evangelisatie-apeldoorn.nl  
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6 STICHTING KERK EN VLUCHTELING, 

Het jaar 2020 is voor de Stichting Kerk en Vluchteling opnieuw een moeilijk jaar geweest. 

Maar dat heeft vooral te maken gehad met Corona. Veel taken konden daardoor niet goed 

of soms zelfs helemaal niet uitgevoerd worden.  

De huidige taken van het bestuur omvatten vooral: 

• De afronding van de aanpassing 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.  

Om deze taken uit te voeren heeft het bestuur in 2020 vier keer vergaderd: 15 jan., 19 febr., 
11 sept. en 15 dec.  
Het bestuur heeft haar taken dus niet zo goed kunnen uitvoeren als het wel gewild zou 
hebben vanwege de pandemie.  
Wel heeft ze waar mogelijk via de digitale snelweg acties e.d. ondersteund die werden 
aangezwengeld door de werkgroep ‘Kerk en vluchteling’ die het uitvoerende werk voor het 
stichtingsbestuur verzorgd.  
We zijn blij dat eerst ds. Gertrudeke van der Maas (tot 1 maart) en dhr. Henk ten Have (na 1 
maart) dit jaar veel uitvoerende taken hebben verricht.  
We hopen dat we in 2021 de zaken die echt op de tafel van het bestuur zijn blijven liggen, 
snel kunnen aanpakken en afronden. Daarbij hoort zeker ook de terugkoppeling van en naar 
en de begeleiding door het bestuur van de werkgroep ‘Kerk en Vluchteling’. Door de 
personele wisselingen heeft zich de urgentie daarvan heel duidelijk aangediend.  
In de eerste maanden van 2020 kon gelukkig nog wel een inspiratieavond gehouden worden: 
op 21 januari jl. De avond werd besloten met een hapje en een drankje vanuit een van de 
thusilanden van de in Apeldoorn woonsachtige vluchtelingen. Deze avond is goed bezocht.  
In september van dit verslag jaar hebben we als Stichting een brief naar B&W peldoorn 
gestuurd met het dringende verzoek om meer vluchtelingen vanuit de vluchtelingkampen op 
Lesbos op te nemen en er bij de Rijksoverheid op aan te dringen dat ook te doen. De 
Gemeente heeft daarop gereageerd dat ze daar wel toebereid is. De rijksoverheid was en is 
helaas niet zo soepel gebleken. 
Het huisvesten van vreemdelingen is één van de werken van barmhartigheid.  
We zijn dan ook bijzonder blij dat onze gemeente Apeldoorn de tijdelijke opvang aan de Chr. 
Geurtsweg mogelijk blijft maken en zich ook inzet – samen met andere partners in het 
sociale domein - om de opvang aan de Christiaan Geurtsweg mogelijk te maken. De 
regelingen om de AZC aan de Deventerstraat in goede banen te leiden zijn nog steeds min of 
meer op schema. 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        Gé Drayer, vice-voorzitter   
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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.  
Sinds de corona was ook hier alles anders, waren er minder 
bestuursvergaderingen en kon de geplande ontmoeting in 
het najaar niet doorgaan. 

 
Op vrijdag 17 januari jl. heeft het bestuur samen met aangeslotenen en geïnteresseerden 
het nieuwe jaar ingeluid bij Loods 17 van Foenix Apeldoorn. ‘omkijken’ was het motto 
volgens voorzitter Yasmine Cegerek. 
Na de aftrap van de nieuwe beleidsmedewerker Nynke de Weert nam voorzitter Cegerek het 
woord. Samen met het gehele bestuur vatte zij haar eigen motto letterlijk op door terug te 
kijken op 2019. En figuurlijk door iedereen op te roepen dit jaar vooral naar elkaar om te 
kijken. Uiteraard mocht een vooruitblik niet ontbreken door events te benoemen als Café 
Mondial in maart, deelname aan Worldproef in juni etc. 
Vervolgens is directeur Jans van Foenix en gastheer van de Nieuwjaarsontmoeting aan het 
woord geweest. Hij trok lijntjes tussen Foenix als stichting en de aangeslotenen van Mondial 
waardoor zijn verhaal over hoe Foenix o.a. fungeert als sociaal ondernemer, herkenbaar 
was. 
Tenslotte heeft Hans Trapman  de aandacht gevraagd voor één van de activiteiten van 
Stichting Mondial, namelijk Eerlijk Winkelen Apeldoorn. Het label waaraan je kunt 
herkennen dat een Apeldoornse winkel eerlijke producten verkoopt. 
Na dit korte programma was het tijd om met elkaar te praten, te netwerken en 
informatie uit te wisselen over elkaars projecten in Apeldoorn  en in de wereld. Zo bleek de 
vertegenwoordiger van Eye for Others net te zijn aangekomen uit Zuid Afrika waar zij bij één 
van de projecten aldaar  is geweest. Andere aangeslotenen waren o.a. Peace is the way, 
Amnesty Apeldoorn, ML Foundation, Unicef Apeldoorn, OSM, Stichting Akwaaba, Plan C, 
Boekhandel de Tweede Lezer, Stichting Theo de Wit… 
 
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 

 

 

In 2014 is er in het Park Berg en Bos een monument geplaats als bezinningsplek voor mensen die 

dagelijks leven met een onvervulde kinderwens. En om bij mensen met kinderen aandacht te vragen 

dat het ontvangen van kinderen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Rond dit monument is er een 

werkgroep actief, die niet alleen een jaarlijkse bijeenkomst rond vaderdag organiseert, maar die ook 

op andere manieren aandacht vraagt voor dit thema. Vanwege de corona-maatregelen beperkten de 

activiteiten van de werkgroep zich alleen tot  het organiseren van een besloten bijeenkomst op 20 

juni bij het monument. De aanwezigen waren er op uitnodiging.  

De bijeenkomst werd geopend met een toespraak door Theo van Driel, voorzitter van de werkgroep. 

Hij memoreerde onder andere aan het feit dat het monument naast een speeltuin stond. Hij pleitte 

ervoor om beide werkelijkheden naast elkaar te laten bestaan. Het hebben van kinderen mag ons 

niet de ogen sluiten voor hen wiens kinderwens niet vervuld is. En omgekeerd ook niet, ook al is dat 

laatste soms makkelijker gezegd dan gedaan. Over hetzelfde thema ging het gedicht dat door Joep 

Zander op muziek was gezet en dat door hem en Daniëlle Geleijns ten gehore werd gebracht. Tussen 

de toespraak en het lied door werd er bij het monument bloemen gelegd door Frans Hoogendijk, lid 

van de werkgroep, namens het Apeldoorns Beraad van Kerken. 

Bij de bijeenkomst was ook RTV Apeldoorn aanwezig. Tijdens het interview gaf Ben Lössbroek, ook lid 

van de werkgroep aan, dat de afgelopen periode voor veel mensen zonder kinderen extra zwaar was. 

Vaak werd er in praatprogramma’s in deze tijd verwezen naar grootouders die hun kleinkinderen niet 

konden zien. Dat was schrijnend voor mensen zonder kinderen en dus ook geen kleinkinderen. 

Daniëlle vertelde iets over de werkgroep en haar manier hoe zij omging met haar onvervulde 

kinderwens. Volgend jaar hopen we de bijeenkomst te houden op zaterdag 19 juni. 
 

 

Frans Hoogendijk, lid werkgroep monument onvervulde kinderwens 

Email: monumentonvervuldekinderwens@gmail.com  
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9  RUIMTE VOOR ANDERSZIJN   
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. Daarnaast is er 
een gespreksgroep in de Alliage. Aangezien er door de 
corona dit jaar weinig activiteiten waren, kiezen we dit 
jaar voor een persoonlijke bijdrage voor dit jaarverslag.  
 

Mijn naam is Dirkjan van den Esschert, 64 jaar en bestuurslid van Ruimte voor Anders zijn. 
De opleiding die ik oorspronkelijk gevolgd heb was die tot algemeen maatschappelijk werker. 
Vervolgens heb ik 15 jaar in de volwasseneducatie gewerkt als docent Nederlands. 
Rond 2000 opgenomen in de psychiatrie. 
Vanaf 2005 zit ik in de cliëntenraad van GGNet. Onder andere lid, secretaris en voorzitter van de 
lokale raad Apeldoorn en momenteel ook lid van de Centrale cliëntenraad GGNet 
In 2008 kwam ik in dienst van Riwis Zorg en Welzijn als ervaringsdeskundige medewerker Herstel. 
November 2014 maakte ik de overstap naar GGNet ambulant. VIP team ( voor jongeren met een 
eerste psychose) en FACT-team. Momenteel ben ik ervaringsdeskundige in het team van ambulant 
Apeldoorn Zuid. 
Ben ook nog vrijwilliger bij Ontmoet en Co en Zorgbelang Inclusief,( in Arnhem) en bij de Stichting 
Wat Doe JIJ? 
Zit dus ook in de werkgroep van Ruimte voor Anders Zijn. Wij houden ons bezig met het organiseren 
van een praatgroep en met het in contact brengen van mensen die een maatje zoeken om mee te 
praten of allerlei dingen te ondernemen zoals wandelen, fietsen etc. 
Wat ik nog over mijn werk en interesses kan vertellen ( ben ook nog vrijwilliger bij het 
Openluchtmuseum in Arnhem) is dat ik  in mijn werk hoofdzakelijk bezig geweest ben met Herstel ( 
en nog) 
Herstel is dan niet beter worden hetgeen niet altijd lukt in de psychiatrie Maar wel het leren leven 
met wat je hebt en het een plek geven in je leven. Het gaat dan niet om wat je niet kunt maar om 
wat je wel kunt. 
Hierover heb ik trainingen gegeven aan cliënten, studenten, hulpverleners, vrijwilligers , 
medewerkers bij gemeenten en andere geïnteresseerden.  
Het tweede aandachtspunt voor mij was altijd ( en is nog steeds) stigmatisering oftewel het stoppen 
van mensen in hokjes. Dit gebeurt vooral in de media maar ook hulpverleners zijn er soms niet vies 
van. 
Maar ook in het “gewone” leven zijn wij druk bezig met vooroordelen over mensen die wij niet 
kennen. Ook ik maak mij er soms schuldig aan. 
Wat ik in mijn werk en andere activiteiten hoop te bewerkstelligen is dat wij ons hiervan bewust zijn 
en ermee bezig gaan hieraan verandering te brengen. 
 

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 
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. 

Om meerdere redenen is de PBO met een aantal thema's actief 
aan de slag gegaan. Deze werden al in 2019 aangegeven. Doordat 
1 van de leden zitting heeft vanuit jeugd zijn  

dit jaar plannen gemaakt om met het Christelijk Lyceum  samen te gaan werken om een project met 
RTV Apeldoorn uit te voeren. De leraren maatschappijleer zagen kansen vanuit hun lessen het 
leerlingen mogelijk te maken programma's met TV Apeldoorn tot stand te brengen. Ook Dennis 
Nijsing, Ambtenaar Jeugdparticipatie is aangehaakt en met de activiteitenmakelaar van de gemeente 
heeft overleg plaatsgevonden. Corona heeft echter de plannen vertraagd.  

Een ander terugkerend thema was de inzet van Social Media. De nodige ideeën zijn gelanceerd. 

Ondertussen is de PBO voltallig met het zitting nemen van een vertegenwoordiger vanuit het 
bedrijfsleven.  

De kwestie om tot 1 streekomroep te komen heeft dit jaar onze aandacht gehad. Daarover zijn we ter 
zake door het bestuur geïnformeerd.  Als laatste de verlenging van de licentie.  De gemeente 
Apeldoorn dient hierover een advies te verstrekken aan het Commissariaat van de Media. Helaas 
adviseerde de gemeenteraad een andere mededinger de licentie te verstrekken. Als PBO hebben we 
op de valreep van 2020 onze achterbannen gemobiliseerd om de gemeenteraad van feitelijke 
argumenten te voorzien en aan te tonen hoe breed RTV Apeldoorn door haar inwoners gedragen 
wordt. Helaas werd anders besloten. We blijven dit proces op de voet volgen ook in 2021. 

 
Lid namens het ABvK en voorzitter: Theo van Driel,  
 
Erica Brettschneider, lid van het P.B.O. 
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11  STICHTING SAMENSPRAAK 

Wie bekend is met ‘omdenken’ en de bedenker 
daarvan, Berthold Gunster, zal deze quote 
herkennen. Voor mij persoonlijk is dit wel een zin 
die 2020 voor mij het beste samenvat. Op het 
moment van schrijven heeft Mark Rutte net de 
lockdown afgekondigd waar we tot half januari 
ingaan. Deze middag hebben wij met het bestuur 
nog een sessie gehad om stil te staan bij wat het 

afgelopen stichting gerealiseerd is en waar we naar toe willen. En concluderen wij wat een 
bijzonder jaar het geweest is. Alles liep anders. 

Met veel bewondering kijken we naar de werkzaamheden van het projectbureau die tal van 
activiteiten uitvoerde. Als er een aantal mensen zijn die ‘zoals verwacht loops alles anders’ 
goed wisten te handelen, waren zij het wel. Locatie dicht? online overleggen en 
samenwerken was al snel het credo. Niet makkelijk, maar het gebeurde wel. Week van de 
dialoog mogelijk? Natuurlijk kan het wel online! Zij regelden het wel. 

Online dialogiseren is nog best lastig. Niet zozeer het samen in gesprek gaan, maar er is een 
andere etiquette van toepassing. Wachten tot de ander uitgesproken is, in een gesprek soms 
al lastig, maar als je nu door elkaar gaat praten wordt het een warboel. Dus hand op steken 
als je wat wilt zeggen. Je bewust zijn van je achtergrond en achtergrond geluiden. Je 
internetverbinding die hapert of een half hoofd in beeld. Maar dit is allemaal opgelost met 
elkaar in de diverse online dialogen. 

Tijdens de dialogen werd het thema ‘Erbij horen’ zeer breed ingestoken. Er werd gesproken 
over onder andere ziekte, verhuizingen, cultuur & achtergrond, online zorgt voor erbij horen, 
helpen kan juist zorgen voor uitsluiting. Door het gebruiken van de dialoogmethode kwam 
iedereen aan de beurt om zijn of haar ervaring met erbij horen te vertellen, wat hun droom 
was en welke eerste stap zij zouden kunnen zetten om dit te realiseren.  

Uit reacties van deelnemers werd aangegeven dat rondom tafel het prettiger is, maar dat de 
online optie een zeer goede vervanger was en dat het minder afstandelijk was dan verwacht. 
Dat blijkt ook wel als er aangegeven wordt dat er veiligheid werd gevoelt. Dat er ruimte was 
om je kwetsbaarheid te mogen laten zien en dat dit werd gerespecteerd. Er was openheid, 
er werd echt geluisterd, het voelde intiem en zorgde voor verbondenheid en betrokkenheid. 

Een online dialoog bestond minimaal uit drie personen en maximaal zes (inclusief de 
dialoogbegeleider). Een kleine groep mensen zodat iedereen de kans en tijd krijgt om zijn of 
haar verhaal te doen. Genoeg ruimte voor de interactie en dynamiek die ook online ontstaat 
en waar je ook op in kan springen. 

Het was een andere dialoogweek dan anders, maar zeker niet minder waardevol. Uit de 
reacties blijkt dat er een mooie aanvulling is, maar die elk moment toegepast kan worden 
vanwege de flexibiliteit van een online dialoog.  

(dit verslag werd overgenomen van de website van Stichting Samenspraak) 

 

Het Apeldoorns Beraad van kerken werd vertegenwoordigd door Theo van Driel 

 

Contact:  info@samenspraak.nl 

mailto:info@samenspraak.nl
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12 KERNGROEP VREDESWEEK APELDDOORN  

De Vredesweek van 2020 was een speciale Vredesweek 

vanwege de Corona maatregelen. Door deze 

maatregelen waren er minder activiteiten en werden 

activiteiten in aangepaste vorm uitgevoerd. Het thema 

van de Vredesweek was: “Vrede verbindt verschil”.  

Ook dit was er weer een prachtig programmaboekje 

dat was vormgegven door Rupal Chauhan.  Dit 

programmaboekje was dit jaar echter alleen digitaal beschikbaar. Er waren daarnaast wel 

papieren flyers die tevens als ansichtkaart gebruikt konden worden. 

Dit jaar was Liesbeth van Hilten-Matthijsen de Ambassadrice van de Vrede in Apeldoorn.  

De eerste activiteit was een inspirerende lezing van Anne-Maria van Hilst op maandag 21 
september. Een jonge Joodse vrouw die in Amsterdam volop bezig is met een de 
interreligieuze dialoog. Zij is als projectmedewerker o.m. verbonden aan de Liberaal Joodse 
Gemeente Amsterdam waar ze invulling geeft aan het project “Leer je buren kennen”. Het 
was boeiend om naar te luisteren.  De avond was georganiseerd door De Groene Hoed bij 
wijkcentrum het Kruispunt en de avond werd prachtig begeleid door Kees Posthumus.  De 
zaal was goed gevuld. 
 
Op dinsdagavond 22 september was er een activiteit die door het Apostolisch Genootschap 

en stichting Peace Is The Way werd georganiseerd en die plaatsvond op het grasveld naast 

het gebouw van het Apostolisch Genootschap en in het teken stond van 75 jaar vrijheid. Het 

was een prachtige sfeervolle avond waarin mensen van allerlei gezindten zich uitspraken 

over “Wat betekent 75 jaar vrijheid voor jou?’ en “Wat wil jij er aan doen dat dit zo blijft?”. 

Met een brandende fakkel in de hand sprak een ieder zich uit en begeleid door prachtige 

muziek van de muzikanten van de organisatie “Instrument van Vrede”. 

Op woensdag 23 september was er een lezing over wereldvrede door Zia Reyhani in het 

ACEC en georganiseerd door de Bahai beweging. Ook was er woensdag 23 september een 

filmavond georganiseerd door VONC in de Drie Ranken.  De getoonde film was The Railway 

Man die gaat over de Britse legerofficier Lomax die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

gevangen wordt genomen door de Japanners. Als krijgsgevangene moet hij werken aan de 

beruchte Birma-spoorlijn en overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke ontberingen. 

Op donderdag 24 september was er een lezing over Indonesie door Eljan de Wijs en 
georganiseerd door de Odd Fellows. Op vrijdag 25 september was er ook dit jaar weer een 
gebedsdienst voor vrede georganiseerd door de Emmaus-parochie. Op zondag 27 september 
was er nog een meditatie-sessie. 
 
Naast al deze bovenstaande activiteiten was er ook een video-ketting actie. In een video-
boodschap konden mensen zich uitspreken over “Vrede verbindt verschil”.  Het initiatief 
ontstond bij de Deventer Vredesweek groep en is overgenomen door stichting Peace Is The 
Way. Ilco van der Linde heeft ook hieraan bijgedragen. 
Contact: Erwin van der Bij,   evdbij001@hotmail.com 

mailto:evdbij001@hotmail.com
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FINANCIEEL VERSLAG 2020 /BEGROTING 2021  
 
Het jaar 2020 is afgesloten met een Batig Saldo van €2.410.  
 
De Inkomsten waren vrijwel conform de begroting.  
 
Toelichting op de Uitgaven:  
 
Bestuurskosten  
Deze bestaan vrijwel geheel uit de huur voor de Herberg, €1.200 voor 2020 en €600 
achterstallig voor 2019 i.v.m. met uitblijven van de betaling van €500 Bijdrage in kosten van 
het Symposium.  
 
Communicatie  
Het hiervoor begrote bedrag is niet uitgegeven.  
 
Contributies  
Dit betreft Contributies voor EOA, OikoCredit en St. Vrienden van de Raad van Kerken.  
 
Stichting Vrienden van de Herberg.  
Betaling is wederom over het hoofd gezien. In 2021 worden de giften voor 2019, 2020 en 
2021 in één keer gedaan.  
 
Vredesweek  
Website, in 2020 geen gedrukt boekje, en publiciteit zijn ruim binnen de begroting gebleven.  
 
Sponsoring Kerkproeverij  
In 2020 betaald voor 2019 en 2020. 
 
Wim Sips, Penningmeester 
 

BALANS ABvK 2020  

    

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2020  
ING Zakelijke Rekening € 7,719 € 10,130  
ING Kapitaalrekening € 9,946 € 9,946  
OikoCredit € 9,805 € 9,805  
Overlopende Vorderingen € 660 € 480  
TOTAAL ACTIVA € 28,131 € 30,361  
       
PASSIVA      

Eigen Vermogen / Algemene 
Reserve € 27,281 € 29,861  
Overlopende Schulden € 850 € 500  
TOTAAL PASSIVA € 28,131 € 30,361  
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EXPLOITATIEREKENING ABvK 2020  
  

    

  Begr 2020 Result 2020 Begr 2021 

INKOMSTEN       

Bijdragen Lidkerken groot € 3,400 € 3,400 € 3,000 

Bijdragen Lidkerken klein € 2,180 € 2,240 € 2,300 

St Citypastoraat Bijdrage 
Herberg in kosten Symposium   € 500   

Overige Baten       

Rente Kapitaalrekening € 1 € 0 € 0 

Dividend OikoCredit € 0 € 0 € 0 

TOTAAL INKOMSTEN € 5,581 € 6,140 € 5,300 

        

UITGAVEN       

Bestuurskosten € 1,900 € 1,825 € 1,500 

Bankkosten € 160 € 135 € 150 

Drukwerk       

Vergaderingen       

Representatie       

Website € 110 € 31 € 100 

Communicatie € 350     

Contributies € 120 € 145 € 120 

Publiciteit       

St Vri De Herberg € 500   € 750 

Vredesweek € 1,000 € 856 € 1,000 

Start Diakonaal Platform € 300 € 455 € 1,000 

Nieuwe activiteiten       

Sponsoring Kerkproeverij 
2019 2020   € 200 € 100 

Ruimte voor Anders Zijn   € 25   

Week Gebed Eenheid   € 57 € 100 

Onvoorziene uitgaven       

TOTAAL UITGAVEN € 4,440 € 3,730 € 4,820 

        

BATIG (+) of NADELIG(-) 
SALDO € 1,141 € 2,410 € 480 

 

 


