Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
Jaarverslag 2018 van de kerkenraad

dd 20 maart 2019 Alg. Ledenvergadering

De kerkenraad vergaderde dit jaar 10 maal.
Er waren in 2018: 18 RGA diensten met remonstrantse gastpredikanten.
In de RGA ledenvergadering van april 2016 is besloten de werkwijze met wisselende
remonstrantse predikanten voor diverse gemeentelijke taken voort te zetten (beleidsplan 2016
t/m april 2020). Dit vanwege teruglopende financiën door overlijden van leden en vrienden,
ook geraamd in de besproken meerjaren- toekomstprognose.
Aan extra georganiseerde activiteiten (zie hierna) hebben wel veel buitenstaanders
deelgenomen, maar dat heeft tot nu toe geen nieuwe leden of vrienden opgeleverd.
Voor alle preekbeurten, pastoraat, uitvaartdiensten, lezingen, cursussen, groothuisbezoeken en
begeleiding van groepen (voor zover nodig), heeft de gemeente ook het afgelopen jaar beroep
kunnen doen op daarvoor beschikbare (emeriti) remonstrantse predikanten tegen de daarvoor
in de traktementsregeling vastgestelde tarieven. In verband met de hoge financiële lasten van
een vast aangestelde predikant is deze werkwijze dus ook in 2018 voortgezet. In de
ledenvergadering is dit opnieuw met de leden besproken en is deze werkwijze goedgekeurd
ook voor de jaren na 2018.
De gemeente kent geen belangstellenden meer. Deze groep wordt door ons donateurs
genoemd. Er zijn per 31 december 2018: 40 leden, 23 vrienden en 13 donateurs. Voor de
leeftijdsopbouw wordt verwezen naar het jaarverslag van de ledenadministratie.
Met elkaar probeerden we onze gemeente een levendige en op elkaar betrokken gemeenschap
te laten zijn zonder vaste predikant. In de afgelopen jaren is onze gemeente gewend om zich
voor een belangrijk deel zelf te redden, mede door actieve inzet van velen. Zo zijn er een
aantal gespreksgroepen die ook dit jaar weer goed functioneerden en zelf zorgden zij voor
inhoudelijke onderwerpen en (onderlinge) gespreksleiding (zie hiervoor elders in het
jaarverslag). In oktober van dit jaar is een nieuwe gespreksgroep gestart onder leiding van ds
Foeke Knoppers met als thema “Grondwoorden van het christelijk geloof” (voorzienigheidgenade-barmhartigheid etc). De 75+ gespreksgroep onder leiding van ds Ries Kassens bestaat
al een aantal jaren en in het algemeen jaarverslag vindt u wat er dit jaar in deze groep aan den
orde is gekomen.
Het pastoraat en het contact met de leden en vrienden zijn dit jaar weer in goede handen
geweest van ds Foeke Knoppers en de contactleden.
RGA-activiteiten in 2018 (voor iedereen toegankelijk). Alle cursussen op maandagmiddag
van 14 u-15.30 u in de achterzaal van de Regentessekerk. Per bijeenkomst euro 5,*4-delige cursus door ds Foeke Knoppers:’Vier christelijke denkers’, Pascal op 8 januari,
Kierkegaard op 12 februari, Whitehead op 5 maart en Weil op 9 april. De thematiek werd
steeds verwerkt in de op de maandag volgende zondagdienst. Aantal deelnemers 25.

-2*3-delige cursus door ds Johan Goud: ‘Drie romans die te denken geven’.
’Wormen en Engelen’ van Maarten vd Graaff op 1 okt. ‘Tijl’ van Daniel Kehlmann op 22 okt.
en ‘Klont’ van Maxim Februari op 5 nov. Aantal deelnemers 15.
*3-delige bijbelcursus door ds Ton Kaal: ‘Bijbelboek Openbaring van Johannes /de
Apocalyps’, op 12 november, 6 november en 10 december 2018. Aantal deelnemers 15.
*Themadag “Beelden van Hemel en Hel” in bijbel verhalen, bij onszelf en in de
beeldende kunst. Zaterdag 4 november 2018 van 10-16.30 u in de Regentessekerk.
Ochtendgesprek onder leiding van ds Ries Kassens. Middagpresentatie met
powerpointbeelden van hedendaagse religieuze beeldende kunst door kunsthistorica Anjette
van de Ven (bureau Kunstvenster Deventer). Deelnemers ochtendprogramma 10 en middagprogramma 30.
*Groothuisbezoeken met ds Henk van de Berg en landelijk thema: ‘Houvast’
op 13 en 14 maart 2018. Aantal deelnemers 22 verspreid over drie dagdelen bij deelnemers
thuis.
Al deze activiteiten zijn vermeld in de gezamenlijke programmaboekjes voor 2017/ 2018 en
2018/2019 van de binnenstadskerken: Remonstranten met VVP en NPB in de
Regentessekerk, de Doopsgezinde kerk, waarin ook de Oec. Basisgemeente zijn vieringen
heeft, en de Lutherse kerk. In deze boekjes staan uiteraard nog veel meer activiteiten vermeld
waarvoor ook de andere kerken verantwoordelijkheid dragen.
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 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 dit
verslagjaar 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 dit jaar 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).
De incidentele lezingen, de poëzieavond, de muziekavond, het leerhuis, de lunches na
sommige diensten, het maandelijkse themacafé in de middag, de gezamenlijke busexcursie

(dit jaar naar Doesburg) ,de ontmoetingsmiddag in park Berg en Bos, de
nieuwjaarsbijeenkomst zorgden ervoor dat we ook dit jaar met elkaar een levendige
Regentessekerk-gemeenschap waren waar ook veel andere belangstellenden aan deelnamen.
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 zijn verwerkt in een apart jaarverslag van de Stichting Regentessekerk en
zijn besproken tijdens de jaarlijkse Ledenraadpleging op 8 mei 2018 van de gezamenlijke
participanten.
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 op zich heeft genomen.
Alles overziende vinden we als kerkenraad dat we weer een vruchtbaar jaar 2018 achter de
rug hebben en we met goede moed het nieuwe jaar 2019 zijn in gegaan, waarbij we wel onze
zorgen houden over onze financiën, omdat wij leden en vrienden door overlijden verliezen, er
geen leden en vrienden bijkomen. De landelijke publiciteitsactie heeft daar tot nu toe geen
verbetering in gebracht. Ook onze eigen lokale vernieuwingsactiviteiten- zoals in dit
jaarverslag genoemd - hebben hierin in het jaar 2018 geen verbetering gebracht.
Trude Berkhoff (vz.)
Renny van Heuven (secr.)
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