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Jaarverslag 2019/2020 VVP en NPB 
 
 
 

UBUNTU 
 

Ubuntu is een Afrikaans woord voor en diep besef van onderlinge 
verbondenheid van mensen met elkaar. De identiteit van een individu 
staat niet op zichzelf, maar is deel van een groter geheel. 
Het wij waarvan jij deel uitmaakt. Zonder wij is er geen jij en zonder jij is 
het wij niet compleet.  
Een Afrikaans spreekwoord zegt ‘Umuntu Ngumuntu Ngabantu’: ‘Ik ben 
omdat wij zijn’.  
Ubuntu is een intens besef van verbinding van mensen. 

 
Het jaarverslag 2018 eindigden we met de woorden dat we niet wisten wat er kwam na de 
bocht in de weg die we gingen. 
Inmiddels hebben we een stukje van de bocht genomen en werden we onaangenaam 
geconfronteerd met een pandemie; een bedreigend virus dat we met moeite de baas 
konden blijven. 
Deze gezondheidscrisis heeft ons als mensen veel gekost; misschien niet in de eerste plaats 
geld, maar naast het verdriet om verlies van dierbaren en gezondheid, pleegde de crisis ook 
een aanslag op onze onderlinge contacten, onze spontane omgang met elkaar; het zette 
druk op onze saamhorigheid, het onderling vertrouwen en de activiteiten die we samen 
konden ondernemen. We namen letterlijk afstand van elkaar.  
Begrijpelijk en verstandig in het licht van onze gezondheid. 
 
Maar met die verplichte afstand hebben we ook ervaren wat het betekent om alleen te 
komen te staan, om elkaar kwijt te raken, om elkaar niet aan te raken. De psychische 
gezondheid lijdt er onder: Eenzaamheid bedreigt grote groepen mensen, het wordt killer en 
afstandelijker, we worden voor terughoudend naar elkaar en zien in elkaar een potentieel 
gevaar… Wie snottert, hoest of proest wordt argwanend nagekeken. 
 
Misschien kan Ubuntu ons helpen ons opnieuw betekenisvol aan elkaar te verbinden.  

NPB - APELDOORN 
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Leden 
Onze gemeenschap is klein maar gelukkig ook heel stabiel. 
Eind 2018 telde de NPB per saldo 27 leden en 5 donateurs, een aantal dat in de loop van 
2019 en 2020 niet is veranderd.  
Het ledental van de VVP toont een kleine ontwikkeling: op 31 december 2018 waren er 57 
volwassen ingeschreven bij de VVP en 7 minderjarigen. In 2019 overleden 2 leden en per 1 
januari 2021 heeft 1 lid het lidmaatschap beëindigd en zijn er 3 minderjarigen als volwassen 
(18+) geregistreerd. We hopen hen als gemeenschap in de jaren dat ze uitvliegen vast te 
kunnen houden. Totaal ledental medio 2021: 57 volwassen en 4 minderjarige leden. 
Ook het ledental van de VVR ontwikkelt zich. Op het moment van schrijven van dit verslag 
staat de teller op 39 leden. Helaas zijn dat niet allemaal nieuwe leden, maar vooral leden die 
al binnen de Regentessekerkgemeenschap functioneren en graag de samenwerking tussen 
NPB en VVP met een extra lidmaatschap onderstrepen. 
 
Activiteiten 
Ondanks alle problemen van (intelligente!) lockdowns en overige Coronamaatregelen 
hebben we als gemeenschap toch geprobeerd zo goed en zo kwaad als het ging de kerk in 
beweging te houden.   
 

Kerkdiensten 
In 2019 zijn er uiteraard gewoon zondagse bijeenkomsten gehouden, in 2020 zijn die 
voor het overgrote deel gecanceld. Gelukkig konden enkele dienst zoals met kerst 
2020 wel doorgaan.  
 
Vergaderwerk 
In wisselende samenstelling namen de besturen waar mogelijk deel aan diverse 
vergaderingen, werkgroepen en overleggen zoals: Stichting Regentessekerk, Drie 
Besturen Overleg, Stichtingsraad, Gezamenlijke liturgiecommissie, Diaconale 
bijeenkomsten en bijv. de Centrale kerkenraad. In het kader van de 
Coronaproblematiek zijn uiteraard heel veel vergaderingen uitgevallen of via de 
digitale mogelijkheden uitgewerkt. 
 
Bezoekwerk Eén op zeven 
Het bezoekersteam houdt contact met de ouderen (75 +) en fungeert als schakel 
tussen predikant en gemeentelid.  
Het is een gegeven dat onze verenigingen steeds verder vergrijzen en dat daarmee het 
aantal 75-plussers neemt toe. Dat maakt het voor het bezoekersteam niet 
eenvoudiger!  
Het volledige team bestaat uit Philippien van de Ben, Wil Dunsbergen, Ineke Elings, 
Caroline Garssen, Mies de Haan, Nel Maria Heins, Lena de Knoop, Plonie van der Beek, 
Atie Breedveld en Ada Stafleu. 
Uiteraard is het onderlinge bezoekwerk in de Coronaperiode grotendeels stil komen te 
liggen, als is er wel steeds gezocht om in bijzondere situaties toch met elkaar in 
contact te blijven.  
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Diaconale collectes 
Aangezien veel diensten niet doorgingen kwamen ook de diaconale collectes onder 
druk te staan. Gelukkig hebben velen toch een bijdrage overgemaakt via de 
bankrekening, zodat aan de 6 collectedoelen in totaal toch bijna € 6000,- kon worden 
overgemaakt. 
 
Vrijwilligers 
Al zijn er veel activiteiten niet doorgegaan, toch zijn er in de hele verslagperiode veel 
vrijwilligers actief gebleven. Wanneer het kon verscheen het Regentessekerkblad, of 
een digitale nieuwsbrief, jaarboekje en liturgieën voor de diensten, een 
activiteitenboekje; de website bleef onverminderd actief en actueel! De kerk werd 
schoongehouden, klusjes en onderhoud gedaan, voorraden bleven op onverklaarbare 
wijze op peil. 
Als het even kon werd een activiteit georganiseerd; de vrijwilligers stonden klaar! 
Was er toch een kerkdienst mogelijk? Vrijwilligers voor geluid, deurdienst, 
gastvrouwen of -heren, organisten, bloemschikkers, declamatoren – iedereen was 
present! 
Misschien waren ze het afgelopen jaar door de omstandigheden nog meer onzichtbaar 
dan anders, maar voor een ieder die zich op enigerlei wijze inzetten voor het laten 
functioneren van de Regentessekerk: chapeau! Dank voor alle tijd en energie die je 
overhad voor de Regentessekerk! 

 
Predikant 
Ook voor de predikant was het zoeken naar een werkbare vorm voor contact met 
gemeenteleden. Uiteraard biedt de telefoon en allerlei vormen van beeldbellen 
mogelijkheden. En niet te vergeten de nieuwsbrief en het Regentessekerkblad. Fijn dat ook 
in de afgelopen verslagperiode als VVP en NPB het dienstverband met Klaas Douwes hebben 
kunnen continueren. Ook al vielen veel diensten uit, toch blijft een vaste voorganger een 
samenbindende factor! 
 
Met verdriet moeten we ook vermelden dat in de afgelopen periode onze vaste inval-
voorganger Cees de Gooijer in september 2020 is overleden. Zijn bijzondere wijze van 
preken, de enthousiaste begeleiding van gemeentezang met zijn cornetto staan ons nog 
helder voor ogen. We herinneren hem in dankbaarheid. 
 
Samenwerking  
De samenwerking intern in de Regentessekerk krijgt voor VVP en NPB vooral vorm binnen de 
VVR. We constateren met plezier dat dat op een hele prettige manier verloop en steeds 
intensiever wordt.  
De samenwerking met de RGA krijgt een nieuwe wending nu de RGA zich beraadt op het 
opheffen van de kerkelijke gemeente in Apeldoorn. De toekomst zal leren hoe één en ander 
zijn beslag zal krijgen. 
De samenwerking met de Doopsgezinde gemeente voltrekt zich in de afgelopen tijd vooral 
binnen het activiteitenplatform ‘De Groene Hoed’. Gezamenlijke diensten en 
b=vergaderingen zijn om begrijpelijke redenen afgelast. 
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Ook de contacten met de Protestantse Gemeente Apeldoor zijn momenteel beperkt en 
hebben vaak gericht op praktische zaken als ledenadministratie, kerkbalans, diaconale 
activiteiten en gezamenlijke reacties naar bijvoorbeeld de regionale classis of landelijke 
synode.   
 
Ter afsluiting 
De afgelopen verslagperiode was niet een eenvoudige. De onzekerheid ten aanzien van de 
activiteiten, maar ook de bedreiging van de gezondheid van de leden en de soms forse 
maatregelen hebben onze verenigingen geraakt. Contacten zijn op een laag pitje gekomen 
en het kerkbezoek heeft een deuk opgelopen. 
We besluiten dit verslag met de hoop dat we onze diensten en activiteiten, maar vooral onze 
verbondenheid in de toekomst weer in alle veiligheid gestalte kunnen geven.  
 
September 2021 
 


