
Samenvatting van het jaarverslag 2009 
 

In het jaarverslag van het Apeldoorns Beraad van Kerken over 2009 wordt weer ingegaan op 

de talloze activiteiten waarin het Beraad participeert. Ook zijn de financiële jaarstukken over 

2009 opgenomen. 

Hierna volgt een korte samenvatting van het jaarverslag. 

Het in 2008 ingezette nieuwe elan van het Apeldoorns Beraad van Kerken werd in 2009 

doorgezet. Het jaar kenmerkte zich daardoor door de evaluatie van lopende activiteiten en het 

opstarten van nieuw activiteiten. 

De uitgevoerde activiteiten in 2009 zijn in het jaarverslag naar de volgende aandachtspunten 

onderscheiden: 

 interne activiteiten en 

 externe activiteiten. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de communicatie rond de activiteiten van het Beraad. 

Onder "interne activiteiten" wordt verslag gedaan van het kennisnemen van elkaars 

geloofsovertuiging (o.a. door het bezoeken van diensten), consultatie en kennisname van 

activiteiten van anderen. 

Het onderdeel "externe activiteiten" is uitgebreid en interessant. Het geeft een indruk van de 

vele maatschappelijke-, levensbeschouwelijke- en religieuze overlegorganen waarin het Beraad 

deelneemt. 

Zo heeft het Beraad zitting in het dagelijks bestuur van het Platform Duurzaam Dialoog 

Apeldoorn (PDDA), dat als één van haar doelstellingen heeft het bevorderen van de participatie 

en integratie van minderheidsgroeperingen in Apeldoorn en zijn er via deze organisatie 

contacten met het interreligieus overlegorgaan waarin ook de Turkse Moskee, de Arabische 

Moskee en de Joods gemeenschap zijn vertegenwoordigd. 

Praktische (maatschappelijke) hulp wordt ondermeer gegeven via participatie van de groep 

Apeldoorn tegen Verarming in de voedselbank, en via de stichting kerk en vluchteling. Ook zijn 

Apeldoorn tegen Verarming en enkele anderen, de dragende organisaties voor de Adviesraad 

Voorzieningen Werk en Inkomen. Deze Raad adviseert o.a. het college van B.en W. op het 



gebied van minima (armoedebeleid). 

Ook de andere activiteiten (zoals het Stiltecentrum) liepen in 2009 door. 

Nieuw waren in 2009 activiteiten rond de Vredesweek en een bijeenkomst voor voorgangers 

van alle religieuze groeperingen in Apeldoorn. Beide activiteiten staan ook voor 2010 weer op 

het programma 

Onder "communicatie" zijn de activiteiten opgesomd op het gebied van publicaties van 

levensbeschouwelijke gegevens in de Weekendkrant. 

Verder is het Beraad vertegenwoordigd bij de Omroepraad van RTV Apeldoorn en bij de 

Omroepraad van UPC. Vanuit het Beraad worden daar zo goed mogelijk de belangen van de 

kerken in Apeldoorn behartigd. 

Overigens heeft het Beraad een eigen nieuwsbrief en een website waarop ook veel informatie 

terug te vinden is. 

Voor alle genoemde activiteiten en vele andere zijn vrijwilligers natuurlijk altijd welkom  

Het Apeldoorns Beraad van Kerken werd in 2009 gevormd door de volgende deelnemers: 

 Baptisten Gemeente 

 Christelijke Gereformeerde Kerken (Oost, Zuid, Centrum) 

 De Rooms-katholieke kerk (Emmaüsparochie) 

 Doopsgezinde Gemeente 

 Evangelisch Lutherse kerk 

 Het Apostolisch Genootschap 

 Leger des Heils 

 Nederlands Gereformeerde Kerk 

 Protestantse Gemeente in wording Apeldoorn 

 Protestantse Gemeente Ugchelen, Bronkerk 

 Remonstrantse Gemeente Appeldoorn e.o. 

 Vereniging Vrijzinnige Protestanten 

 Vrije Evangelische Gemeente 
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