
 
 
 

 
 
 

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn 
JAARVERSLAG 2021 VAN DE KERKENRAAD 

 
Het jaar 2021 is voor de kerkenraad (kr.) een bijzonder zwaar en moeilijk jaar geweest, niet alleen 
door corona, maar met name vanwege de naderende opheffing van de gemeente, de al een jaar 
durende maar nog steeds niet gelukte poging om aansluiting te vinden bij de Rem. Gem. Oosterbeek, 
de eis van de Rem. Broederschap om van ons eenderde aandeel van de Regentessekerk af te zien 
komen en daarnaast natuurlijk het ‘gewone’ aansturen van de gemeente. Bovendien heeft Trude 
Berkhoff, voorzitter van de RGA, op 8 dec. 2021 te kennen gegeven die taak niet meer te willen 
vervullen, zodat de kr. nu nog maar uit twee personen bestaat: zie ondertekening.  
De kerkenraad kwam dit jaar tien maal bij elkaar. Van de 18 diensten door wisselende remonstrantse 
predikanten vielen er door de pandemie in januari, februari en april zes af. De NPB en de VVP, met 
wie we de Regentessekerk delen, lieten hun diensten tegen het advies van het CIO in wel doorgaan. 
Door corona konden ook veel andere activiteiten, zoals het groothuisbezoek, niet plaatsvinden. 
Pastoraat en contact met de leden en vrienden was gelukkig in goede handen van de contactleden en 
voor zover nodig van de hiervoor beschikbare emeriti predikanten. 
Per 31 december 2021 zijn er 30 leden, 14 vrienden en 6 donateurs. 
Het op de ALV op 13 september 2020 aangekondigde begin om door de kwetsbaarheid en mindere 
levensvatbaarheid van onze gemeente naar andere mogelijkheden voor de toekomst te zoeken, zoals 
bijv. om aansluiting te zoeken bij een andere remonstrantse gemeente – regionalisering is een van de 
speerpunten van de Remonstrantse Broederschap (R.Br.) – werd dit jaar intensief voortgezet. Ons 
doel was aansluiting bij de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek (RGO) naar het voorbeeld van 
West Betuwe-Utrecht, zoals dat al in 2000 gestalte kreeg en goed functioneert. Een eerste 
bespreking vond plaats in Oosterbeek op 29 januari 2021. Door corona was de kerkenraad 
genoodzaakt de leden/vrienden via publicaties van de ontwikkelingen van het proces op de hoogte te 
houden. In april kwam uit een enquête onder de toen 47 leden/vrienden van de RGA naar voren dat 
34 leden zich uitspraken voor opheffen van de gemeente, 20 leden lid zouden willen worden van 
Oosterbeek, terwijl 7 anderen de aansluiting wel onderschreven, zonder lid daarvan te willen 
worden. Op 16 mei was er voor de leden/vrienden een informatie- en discussiebijeenkomst met de 
enqûete-uitslag. Op 7 mei ontving de kerkenraad een notitie van de voorzitter van de RGO met een 
aantal voorstellen, zoals integratie in de RGO, pastorale zorg en vier diensten van de predikanten per 
jaar, waarin de kerkenraad zich al zeer kon vinden en een prima uitgangsbasis om verder op door te 
borduren. Aan het einde van het jaar zou echter nog steeds niet duidelijk zijn, wat de uitkomst was. 
Een probleem deed zich voor dat de R. Br. ook partij was, nooit reageerde op onze mails en brieven 
met voorstellen en vragen, zelfs geen bewijs van ontvangst stuurde, wel opgeschrikt werd door 
reacties uit Apeldoorn van enkele verontruste Remonstranten en anderen. Onze sporen liepen niet 
parallel. Wij reden harder dan zij. In een zoomgesprek eindelijk op 15 juni met alleen onze voorzitter, 
secr. R.Br., vz PGI en vz. RGO werd geconcludeerd dat er een ‘werkgroep RGA-RGO’ moest komen en 
een ‘werkgroep bezit/gebruik Regentessekerk. De kr kon zich wat daarin werd besproken echter niet 
vinden en verwoordde dat in een reactie op 2 juli na de ALV van 27 juni. In deze ALV stemde een 
meerderheid tot verdere uitwerking van drie al lang opgestelde concepten: 1 Opheffen RGA en 
samengaan RGA-RGO, 2 Overeenkomst tussen de RGA en de Stichting Regentessekerk voor de 
periode 2022-2032, 3 Overeenkomst met VVP en NPB voor verkoop 1/3 eigendomsrecht van 
Regentessekerk door RGA.  



De overeenkomsten 2 en 3 werden op 30 juli verzonden aan NPB en VVP, die daar op 15 okt. met 
bezwaren op reageerden. Pas op 9 sept. was er in Oosterbeek weer een bijeenkomst van de kr met 
vz. RGO, secr. R.Br. en vz. PGI. Afgesproken werd toch met twee werkgroepen verder te werken.  
Werkgroep 1 RGA-RGO kwam opnieuw samen op 5 okt. waarbij ook Rijnder Wielinga van de RGA 
aanwezig was. De nieuwe notitie, die de vz RGO zou schrijven, was per 1 jan. 2022 nog steeds niet 
bekend omdat deze eerst door de kr en de ALV van de RGO behandeld moest worden. Werkgroep 2 
met daarin de penningmeester, vz. PGI, vz van NPB en VVP, bijgestaan door Diederik von Meyenfeldt 
(PKN), bijeen over de verkoop en het gebruik van de Regentessekerk bracht op 11 nov. naast het 
reeds genoemde verkoop voorstel en de overeenkomst over gebruik van de kerk, waarin de NPB en 
VVP zich niet konden vinden, een andere mogelijkheid naar voren nl. een overeenkomst van 
taakoverdracht zonder overdrachtsbelasting en taxatie. Deze is o.i. echter alleen mogelijk binnen een 
eigen organisatie, lieten wij PGI weten. Geen reactie. Conclusie: over verkoop en gebruik van de kerk 
was per 1 jan. 22 ook nog niets duidelijk. Ondanks intense inspanningen onzerzijds, het hele jaar 
door, waren we nog geen stap verder. Het vraagt teveel van ons. Hoe zal dit aflopen en houden wij 
het nog vol? 
De hele Kerkenraad RGA: Renny van Heuven, secretaris en Wim Sips, penningmeester 
 
 
 


