NPB - APELDOORN

Jaarverslag NPB/VVP 2017
Onze missie…
‘Als NPB en VVP Apeldoorn staan we samen in een traditie van vrijzinnig christendom. We
bieden onderdak aan vrij, vragend en vriendelijk geloven, middenin een samenleving die wel
wat verdieping en verbeelding kan gebruiken. We creëren samen een plek voor betrokken
ontmoeting, bezinning op het leven en verhalen die aanzetten tot denken en doen.’
Een aantal woorden uit de missie van de NPB/VVP zoals we die afgelopen jaar binnen de
besturen hebben besproken. Niet vaak spreken we over een missie; misschien klinkt het woord
missie in onze oren te beladen of te gedreven. Toch is het waardevol om op enig moment
opnieuw te vertellen wie je bent en wat je in deze samenleving wilt betekenen.
In eerste globale lezing is onze missie prima haalbaar. Als we haar zin voor zin gaan analyseren
komen we veel uitdagingen tegen…: de verhouding met onze traditie; het vrij en vragend
geloven in een samenleving waarin eerder fundamentalisme en uitsluiting lijken te gedijen en
hoe stimuleren we verdieping en verbeelding in een breder verband…?
Ledental
‘Size does not matter’ is misschien een aardige subtitel bij onze missie. Immers als we naar de
ledenaantallen van onze groeperingen kijken is er weinig reden tot enthousiasme. Al jaren is
onze gemeenschap klein. Wonderlijk genoeg is ze ook redelijk stabiel in aantal.
Op 31 december 2017 telde de NPB 30 leden en een zestal donateurs; daarmee is de NPB net
als de voorgaande jaren onveranderlijk gebleven in omvang.
De VVP telt op 31 december 2017 68 leden, inclusief 8 minderjarigen. In 2017 zijn 4 leden van
de VVP overleden, terwijl er ook 4 nieuwe leden welkom konden worden geheten. Daarmee
blijft de omvang van de VVP gelijk aan het voorgaande jaar.
Bestuur en commissies / vertegenwoordiging
Het afgelopen jaar heeft de combinatie NPB/VVP ‘gedraaid’ met een gezamenlijk bestuur.
Dit bestuur werd gevormd door Arend van der Beek, René Borsje, Diana Bosveld, Atie
Breedveld, Sjoerd de Haan, Magda van der Ploeg en Ada Stafleu.
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Voor of door het bestuur werd in wisselende samenstelling deelgenomen aan diverse
vergaderingen, werkgroepen en overleggen zoals: Stichting Regentessekerk, Drie Besturen
Overleg, Stichtingsraad, Gezamenlijke liturgiecommissie, Redactie Regentessekerkblad,
Themacafe, Bezoekwerk / 1 op 7, Diaconale bijeenkomsten en bijv. de Centrale kerkenraad,
de Programmacommissie en de Leerhuiscommissie
Al die vertegenwoordigingen namen natuurlijk ook allerlei werkzaamheden met zich mee, die
zich soms maar moeilijk laten beschrijven: vergaderen, verslagen maken, stukken lezen (en
schrijven), invulling van diensten, versieren van de kerk, bezoeken van mensen, ochtend-,
middag- of avondvullende programma’s ter lering of vermaak, de zorg voor een kerkblad. En
sommige taken merk je pas op als ze niet meer gedaan zouden worden: een boeket bloemen
in de kerk, een bloemetje op tafel in de achterzaal, het versturen van verjaardagskaarten, een
kerstattentie of het opmaken en vermenigvuldigen van een liturgie bijvoorbeeld. (En dan
benoemen we in dit verslag nog niet eens alle activiteiten die ook nog onder de vlag van de
Stichting Regentessekerk worden uitgevoerd, zoals kostersdiensten, voorraadbeheer,
contacten met leverancier, onderhoud en schoonmaakactiviteiten!) Zeer veel dank aan alle
‘stille’ werkers die achter alle kerkelijke schermen actief zijn!
Predikant
Blij zijn we met onze voorganger drs. K. (Klaas) Douwes. Plezierig dat het oppakken van de
diverse predikantswerkzaamheden soepel verloopt. In de regelmatige voortgangsgesprekken is
veel ruimte voor zowel het uitspreken van waardering als het benoemen van punten voor
ontwikkeling bij predikant en bestuur! Fijn ook, dat de diensten in het afgelopen jaar goed
werden bezocht en zeer worden gewaardeerd. Ook op dit terrein merken we dat de stabiliteit
van een vaste predikant bijzonder waardevol is en een sterk samenbindend karakter heeft. We
gaan met vertrouwen voorwaarts!
Activiteiten
Allereerst benoemen we de zondagse vieringen. We prijzen ons gelukkig dat we voldoende
mogelijkheden –en middelen! - hebben om per jaar gezamenlijk zorg te dragen voor ca 35
zondagse diensten. Vanzelfsprekend kan onze eigen predikant niet al die diensten voorgaan.
De lege plekken zijn in het afgelopen jaar vooral opgevuld door onze min of meer vaste
‘hulppredikers’ Marianne Visch-De Bruijn, Kees Bulens en Cees de Gooijer. Samen met de
Remonstrantse inbreng is er zo nog iedere zondag gelegenheid een kerkdienst in de
Regentessekerk mee te maken.
Elke vierde zondag van de maand vindt er ook een vesper plaats in de namiddag. Ook deze
vespers voorzien in een behoefte en worden goede bezocht. Een centraal, langer durend
thema wordt als prettige leidraad ervaren.
Ook de buitendag was ook dit jaar weer goed bezocht. In een volle zaal van Restaurant de
Boschvijver in Park Berg en Bos hebben de ongeveer 40 deelnemers een fijne middag gehad.
Met de ruime tijd voor ontmoeten, een kort wandelingetje, een geanimeerd gesprek en een
lekker hapje en drankje is deze activiteit zeker voor herhaling vatbaar!
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Diaconale activiteiten
De meeste diaconale activiteiten binnen de Regentessekerk vinden in gezamenlijkheid plaats.
Een verslag daarvan ontvangt u dan ook bij de ledenraadpleging. Daarnaast worden diverse
contacten onderhouden met en overleggen bezocht van de diaconale kringen van de
Protestantse Gemeente Apeldoorn (de PKN- Apeldoorn); Ada Stafleu is namens de
(wijkgemeente) Regentessekerk vertegenwoordiger in het College van Diakenen van de PGA.
1 op 7
Het bezoekersteam houdt contact met de ouderen (75 +) en fungeert als schakel tussen
predikant en gemeentelid. Er worden bezoekjes afgelegd en verjaardagsbloemen gebracht.
2 keer per jaar is er een overleg waarbij ook Klaas aanwezig is en Philippien van de Ben namens
de NPB. Dan nemen we de lijst door en bespreken praktische zaken.
Het team bestaat uit Ineke Elings, Caroline Garssen, Mies de Haan, Nel Maria Heins, Lena de
Knoop, Plonie van der Beek, Atie Breedveld en Ada Stafleu. Heel graag zouden we nog een paar
bezoekers erbij hebben. Het aantal 75plussers neemt namelijk ook toe.
Samenwerking
Intern in de Regentessekerk
Met onze Regentessekerkpartners werd afgelopen jaar opnieuw op zinvolle wijze
samengewerkt in het DrieBesturenOverleg (3BO), de Stichting Regentessekerk en de
Stichtingsraad. Zoals gebruikelijk ontvangt u van de vele gezamenlijke activiteiten in de
Regentessekerk een verslag bij de stukken voor de ledenraadpleging.
Inmiddels vergaderen de besturen van NPB en VVP gezamenlijk en trekken op bijna alle
terreinen gezamenlijk op. Met notariskantoor Tesink en Van Doorn is in het verslagjaar
regelmatig contact geweest over de definitieve vorm van de statuten van de nieuwe
Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk. Inmiddels is alles zover gevorderd dat In 2018 die
vereniging na finaal accoord van de leden kan worden opgericht. Uiteraard wordt het daarna
nog even ‘uitproberen’ met het ineen schuiven van gewoontes, taken en vertegenwoordigingen, maar uiteindelijk zal het naar verwachting leiden tot een overzichtelijk samenwerkingsverband met forse vermindering van vergaderdruk en een duidelijker gezicht en
aanspreekpunt van de Regentessekerk.
Extern in Apeldoorn
Als wijkgemeente van bijzondere aard Regentessekerk zijn wij actief betrokken bij de
Protestantse Gemeente Apeldoorn (‘PKN-Apeldoorn’). Omdat de activiteiten van de PKN niet
direct onze gemeente raken vindt dit werk in alle rust en stilte plaats, maar is door de
onderlinge contacten wel waardevol. Zo hebben wij vertegenwoordigers in de Algemene
Kerkenraad, het college van diakenen en de Classis.
De samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn vindt Regentessekerkbreed
plaats. Bestuurlijk via het 3BO en voor uitvoerende activiteiten via het leerhuis en de
programmacommissie. Uiteraard met de nodige afstemming daaromheen.
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Bestuurlijk is er gemiddeld 1 a 2 maal per jaar een overleg met de Doopsgezinden. In 2017 zijn
er in de zomer diverse ‘wisseldiensten’ geweest; tweemaal in de Doopsgezinde kerk en 2 maal
in de Regentessekerk. Daarnaast was er een gezamenlijke startdienst op 17 september. Met
het bestuur van de Doopsgezinde gemeente is inmiddels afgesproken dat de zomerse
wisseldiensten komen te vervallen. Voor de Regentessekerk betekent dat, dat er in de
zomermaanden weer gewoon iedere zondag een dienst in de Regentessekerk is. In het najaar
is een gezamenlijke ontmoetingsdienst.
In de uitvoering van allerlei taken (Programmacommissie en Leerhuis) functioneert de
samenwerking goed; we zijn blij dat we rondom ‘het park’ samen mooie programma’s kunnen
ontwikkelen. Nadat ze al lange tijd mee functioneren in het Leerhuis is in 2017 de Evangelisch
Lutherse Gemeente ook voorzichtig aangeschoven bij de programmacommissie. Zo neemt de
creativiteit van de werkgroep toe, wordt doelgroep voor de activiteiten nog groter en is er nog
meer gelegenheid voor het versterken van onderlinge contacten.
Landelijk
Op landelijk niveau zijn we verbonden met Vrijzinnigen Nederland en met de landelijke
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.
Op tal van manieren stond ‘Apeldoorn’ afgelopen jaar in verbinding met de landelijke
organisatie. We bezochten landelijke en of regionale vergaderingen en/of
inspiratiebijeenkomsten en ontvingen de regionale vergadering in de achterzaal van onze kerk.
Naast al het vergaderwerk zet de landelijke organisatie voorzichtige stappen op social media,
waardoor vrijzinnigheid beter in beeld wordt gebracht. Hopelijk plukken plaatselijke afdelingen
als de onze daarvan op termijn de vruchten!
Nog één keer onze missie…
‘Als NPB en VVP Apeldoorn staan we samen in een traditie van vrijzinnig christendom. We
bieden onderdak aan vrij, vragend en vriendelijk geloven, middenin een samenleving die wel
wat verdieping en verbeelding kan gebruiken. We creëren samen een plek voor betrokken
ontmoeting, bezinning op het leven en verhalen die aanzetten tot denken en doen.’
Aan het begin van dit verslag werd een aantal uitdagingen benoemd waar we op grond van
onze missie mee te maken hebben of krijgen.
Terugkijken aan het eind van het verslag kunnen we met veel plezier vaststellen dat we in een
deel van onze missie in het afgelopen jaar wel heel er zijn geslaagd, namelijk in het ‘creëren
van een plek voor betrokken ontmoeting, bezinning op het leven en verhalen die aanzetten tot
denken en doen.’
Zo kan een kleine gemeenschap zeer van waarde zijn in een maatschappij waarin vrije plekken
voor betrokken ontmoeting, bezinning en levensverhalen schaars zijn!
Apeldoorn, 3 maart 2018
Sjoerd de Haan, secretaris
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