Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
JAARVERSLAG 2020 VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad vergaderde dit jaar 8 maal.
Er waren in 2020 18 RGA diensten gepland met remonstrantse gastpredikanten, waarvan 1
dienst met avondmaal. Helaas konden door het COVID 19 /corona virus en de landelijke
beperkende maatregelen vanaf half maart een aantal diensten niet doorgaan. In totaal waren er
12 diensten die zijn doorgegaan. Deze situatie heeft natuurlijk ook grote invloed gehad op een
sterk verminderd aantal bijeenkomsten van de gespreksgroepen en andere activiteiten.
In het beleidsplan 2016 t/m april 2020 was besloten voor professionele
predikantenbegeleiding beroep te doen op wisselende remonstrantse predikanten. Dit
vanwege verder teruglopende financiën door overlijden van leden en vrienden, ook geraamd
in de besproken meerjaren-, toekomstprognose.
In de (uitgestelde) jaarvergadering van 13 september 2020 is het aangepaste beleidsplan
verlengd voor de periode 2020-2025. Ook de aangepaste meerjaren- en toekomstprognose
voor de periode 2020-2025 is daarin goedgekeurd. Tevens is naar aanleiding van de laatste
notitie door de kerkenraad gewezen op de kwetsbaarheid en mindere levensvatbaarheid van
onze gemeente. Er zijn de laatste jaren geen kerkenraadsleden meer te vinden. De voorzitter
(13 jr) en de secretaris (9 jr) zijn al ver over hun 3e resp./2e zittingsperiode heen, weliswaar met
jaarlijkse goedkeuring door de jaarvergadering maar zonder mogelijkheid tot vervanging. Dat
betekent dat gezocht moet worden naar andere mogelijkheden voor de nabije toekomst. Het
landelijk beleid is gericht op regionalisering en misschien dat daar een kans ligt met behoud
van een remonstrantse kring in Apeldoorn. Gewezen is op de landelijke voorbeelden die er al
zijn. Op 21 maart 2021 zal in een extra leden en vrienden bijeenkomst bedoeld voor
informatie en discussie over de toekomst van de RGA verder worden gesproken. Aan de
CoZa is advies gevraagd in deze voorbereidende fase. De hele gemeente is hiervan op de
hoogte gehouden door verschillende publicaties (notulen van de jaarvergadering van 13
september 2020, een rondzendbrief van 3 december 2020 en mededelingen van de
kerkenraad in de Regentessekerkbladen van oktober 2020 en januari 2021.)
Voor alle preekbeurten, pastoraat, uitvaartdiensten, lezingen, cursussen, groothuisbezoeken en
begeleiding van groepen, heeft de gemeente ook het afgelopen jaar voor zover nodig beroep
kunnen doen op daarvoor beschikbare (emeriti) remonstrantse predikanten tegen de daarvoor
in de traktementsregeling vastgestelde tarieven. Deze werkwijze is dus ook in 2020
voortgezet. In de afgelopen jaren is onze gemeente gewend om zich voor een belangrijk deel
zelf te redden, mede door actieve inzet van velen (zie hiervoor elders in het jaarverslag). Het
pastoraat en het contact met de leden en vrienden was weer in goede handen van de
contactleden en, voor zover nodig, de hiervoor beschikbare emeriti predikanten.
De gemeente kent geen belangstellenden meer. Deze groep wordt door ons donateurs
genoemd. Er zijn per 31 december 2020: 33 leden, 16 vrienden en 6 donateurs.
Voor de leeftijdsopbouw wordt verwezen naar het jaarverslag van de ledenadministratie.

RGA-activiteiten in 2020 (voor iedereen toegankelijk) Alle cursussen op maandagmiddag van
14 u – 15.30 u in de achterzaal van de Regentessekerk. Per bijeenkomst euro 5,*3-delige cursus van ds Foeke Knoppers; drie middagen in januari en februari 2020
Greep op de geschiedenis. Gemiddeld waren er per middag 25 bezoekers.
*Groothuisbezoeken met ds Ries Kassens en landelijk thema: Mijn Held en ik op 9 en 11
maart 2020. Aantal deelnemers 30 (3 x 10) verspreid over drie dagdelen bij deelnemers thuis.
De inhoudelijke verslaglegging is ook te vinden op de website Regentessekerk
Apeldoorn.nl/activiteiten.
Deze activiteiten zijn vermeld in het gezamenlijke programmaboekje voor 2019/2020 en
2020/2021 van de binnenstadskerken: Remonstranten met de VVR (VVP en NPB) in de
Regentessekerk, de Doopsgezinde kerk, waarin ook de Oec. Basisgemeente zijn vieringen
heeft, en de Lutherse kerk. In dit boekje staan uiteraard nog veel meer activiteiten vermeld
waarvoor ook de andere kerken verantwoordelijkheid dragen.
HELAAS KONDEN VEEL VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEITEN NA HALF
MAART 2020 NIET MEER DOORGAAN VANWEGE DE CORONA VIRUS
BEPERKINIG VOOR BIJEENKOMSTEN.
Het Stichtingsbestuur en het Samenwerkingsconvenant in de Regentessekerk van de RGA met
de VVP en de NPB zijn de basis van de onderlinge samenwerking in het gezamenlijke
gebouw. Het betekent niet dat alles samen moet worden gedaan maar er zijn wel veel
gezamenlijke activiteiten.
De zondagmorgendiensten zijn gelijkelijk over de drie participanten verdeeld en ieder kan
deze naar eigen wens invullen met een predikant naar eigen keuze.
Naast de gezamenlijke activiteiten draagt ieder zelf verantwoordelijkheid voor eigen
kerkenraad, pastoraat, financiën, en activiteiten die men zelf belangrijk vindt voor zijn eigen
groep en voor de eigen herkenbaarheid zoals verschillende gespreksgroepen, groothuisbezoeken, themadag etc. Bij deze eigen activiteiten zijn natuurlijk ook altijd andere
belangstellenden welkom. Alle activiteiten worden gepubliceerd in de gezamenlijke
publicaties (Regentessekerkblad; het Activiteitenprogramma; de website Regentessekerk). In
het afgelopen jaar zijn de contacten met de Doopsgezinden, die een eigen kerk in Apeldoorn
hebben, voortgezet met een gezamenlijke startdienst en nieuwjaarsbijeenkomst en het
tweemaal per jaar bijeenkomen in een vierbesturenoverleg. De VVP en de NPB zijn in 2018
samen op weg gegaan naar een gemeenschappelijke vrijzinnige vereniging (de VVR) als
werkgemeenschap van de nog steeds- ook in de toekomst- afzonderlijk bestaande VVP en
NPB. In november van 2018 zijn voor deze VVR de statuten gepasseerd en aan het
huishoudelijk reglement wordt nog gewerkt. De RGA hecht aan eigen zelfstandigheid en
herkenbaarheid en heeft in de ledenvergaderingen van 20 april 2017 en van 22 maart
2018 besloten zich niet te verbinden aan deze nieuwe vereniging. De RGA benadrukt het
behoud van de huidige samenwerkingsafspraken in het Stichtingsbestuur,
Samenwerkings- convenant en 3 BO (3 Besturen Overleg).
Naast de regelmatige vergaderingen (8x per jaar) van het Stichtingsbestuur voor het
onderhoud en de exploitatie van het kerkgebouw zijn er de jaarlijkse bestuurlijke
vergaderingen van het 3-besturenoverleg 3 BO met elke 2 jaar een wisselende voorzitter
vanuit de participanten (2x per jaar), het 3 BO- overleg met de Doopsgezinden (2x per jaar),
de Stichtingsraad (1x per jaar) en de gezamenlijke Ledenraadpleging (1x per jaar).

Zij worden gewijd aan gezamenlijk beleid o.a ten aanzien van de Stille Week, de
gezamenlijke hoogtijdagdiensten en activiteiten en natuurlijk ook aan het gebruik, beheer en
onderhoud van ons gezamenlijke kerkgebouw met de daarbij behorende zorgen rond en
verdeling van de inkomsten en uitgaven, de centrale coördinatie en contacten met de
organisten en de vrijwillige gastvrouwen en –heren en de incidentele verhuur van het gebouw.
Al deze activiteiten worden verwerkt in een apart Jaarverslag Gezamenlijke Activiteiten
2020 van de Stichting Regentessekerk en dit wordt voorgelegd in de jaarlijkse
Ledenraadpleging van de gezamenlijke participanten. HELAAS IS OOK DEZE
LEDENRAADPLEGING IN 2020 NIET DOORGEGAAN VANWEGE DE CORONA.
In het Stichtingsbestuur participeren Renny van Heuven en Wim Sips namens de
remonstranten - vanuit de RGA-kerkenraad - waarbij Renny de taak van secretaris van het
Stichtingsbestuur heeft.
Door de Corona dreiging hebben we dus een weinig vruchtbaar jaar 2020 achter de rug.
We weten ook niet hoe het zal gaan in 2021 maar we zijn in elk geval met goede hoop weer
begonnen, waarbij we wel onze zorgen houden over de kwetsbaarheid van onze gemeente.
Troost en hoop voor het Nieuwe Jaar kunnen we lezen in onderstaand gedicht
GOEDE MACHTEN (Dietrich Bonhoeffer, december 1944)
Door goede machten trouw en stil omgeven
beschermd, getroost, beveiligd, wonderbaar,
Zo wil ik deze dagen met U leven
En met U beginnen in ’t nieuwe jaar.
Laat warm en helder nu de kaarsen branden,
Gij hebt ze in onze duisternis gebracht.
Breng, als het kan ons allen bij elkander.
Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.
De Kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn e.o
Trude Berkhoff (vz.)
Renny van Heuven (secr.)
Wim Sips (penningm.)

