
Ontstaansgeschiedenis van de Interkerkelijke 
Werkgroep Apostolaat  

 

De eerste vermelding van samenwerking tussen de evangelisatie werkgroepen van twee 

kerkgemeenschappen, te weten de Eikstraatkerk (bijzondere wijkgemeente Ned erlands 

Hervormde Kerk rechtszinnig) en de Gereformeerde Kerk te Hoorn, stamt van 1986.  

 

Deze werkgroep gaat verder onder de naam Evangelisatie & Apostolaat (E&A). Later (11-05-

1993) komt daar de stuurgroep Dienen & Getuigen (Diaconie(?)) bij aansluiten en er wordt 

melding gemaakt van contact met de Nederlands Gereformeerde Kerk. 

 

Op 23-09-1991 en 07-11-1991 wordt melding gemaakt van het ontwikkelen van een 

Toeristenfolder (Zomerdiensten) en de volgende actie die wordt ontwikkeld is de 

‘Kaarsenactie’ waarbij op één van de koopavonden voor kerst onder het winkelend publiek in 

de binnenstad (ook wel in andere winkelcentra (?)) kaarsen worden uitgedeeld met een label 

waarop de uitnodiging om  één van de kerstavond/nachtdiensten te bezoeken (zie 

jaarverslag 1992, waar melding wordt gemaakt van de tweede kaarsenactie). In 1993 wordt 

de kaarsenactie mogelijk gemaakt door de Eikstraatkerk, de Gereformeerde  Kerk, de 

Nederlands Gereformeerde Kerk, het Leger des Heils, en de Maranatha ministries; 

belangstelling is er van de Pinkstergemeente, de Volle Evangelie gemeente Berea, en de 

Evangelische Broeder Gemeente. 

 

In 1994 (22-09-1994) treedt het Leger des Heils toe tot de werkgroep E&A. dan wordt er ook 

voor de eerste keer melding gemaakt van een kerstpakkettenactie, die het Leger des Heils 

gewoon was te houden (28-10-1994) en die wordt ook voor de eerste keer uitgevoerd, 60 

pakketten worden verzorgd (23-11-1994). Met Pasen 1995 is ook de eerste vermelding van 

de Paasbrodenactie (10-04-1995). Successievelijk treden steeds meer kerken toe, 

waaronder de Noorderkerkgemeente (Nederlands Hervormde Gemeente te Hoorn), de 

Nederlands Gereformeerde Kerk, de Evangelisch Lutherse Gemeente, de RK parochie te 

Hoorn (PCI), etc. 

 

In 1997 (27-11-1997) wordt besloten tot een kerstavondactie voor degenen die tijdens de 

kerstnacht moeten werken en hen wordt een kleine attentie aangeboden (ziekenhuis, 

verpleeghuis, politie, ed).  

Tegelijkertijd ontstaat er discussie over de naamgeving van de werkgroep E&A, omdat 

Evangelisatie een te beladen begrip lijkt te worden. Besloten wordt de naam te wijzigen in 

Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat (10-02-1998). Dit is neutraler, maar daarmee wordt de 



doelstelling niet aangetast! Evangelisatie en Apostolaat zijn feitelijk synoniemen en E&A is 

dus ‘dubbelop’.  

 

Op 27-04-1995 wordt onderscheid gemaakt tussen het confronterende begrip evangelisatie 

en diaconale evangelisatie methodieken, nog later wordt apostolaat onderverdeeld in 

apostolaat met een pastoraal karakter en/of apostolaat met een diaconaal karakter. In die tijd 

verschuift het accent steeds meer van apostolaat met een pastoraal karakter naar pastoraat 

met een diaconaal karakter (dat geldt overigens ook voor het diaconaat: Dienen & Getuigen). 

 

21-11-2002 sluit de Martinus Parochie te Zwaag (PCI) zich aan bij de IWA en in de 

slipstream volgt de Heilige Michaelparochie te Blokker (PCI) (Gerda van Driel). De 

vertegenwoordigster van de H Michaëlparochie vertegenwoordigt per 05-03-2003 ook de 

afdeling Hoorn van de Christelijk Gereformeerde Kerk (brief Kamstra, Grachtje over 88, 

Hoorn). Later komt voor haar diaken R Visser tevens lid van de PCI Hoorn (eo). 

 

Het wordt steeds lastiger om een vertegenwoordiger van een kerkelijke groepering als 

werkgroep-lid te krijgen (werkgroep is het bestuur). Voorheen waren dat er twee per 

kerkgemeenschap, waaruit een dagelijks (vertegenwoordigend) bestuur wordt gekozen, 

bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris. Het resultaat lijkt te zijn dat de 

werkgroep steeds verder komt af te staan van de basis, de binding met de (zendende) 

kerkelijke groeperingen wordt zwakker en dat lijkt een ‘gevaar’ voor het voortbestaan omdat 

dat het fundament ondergraaft (dat is nl. niet seculier). 

 

Aangesloten kerkelijke groeperingen 

 

-Matteüsparochie Hoorn eo (PCI) 

-Leger des Heils korps Bovenkarspel (voorheen afd Hoorn) 

-Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker 

-Evangelisch Lutherse Gemeente 

-Nederlands Gereformeerde Kerk 

-Pinkstergemeente De Brug 

-Christelijk Gereformeerde Kerk (alleen voor de zomerposter) 

-DoRé-gemeente(Doopsgezind/Remonstrants) 


