Beknopt Jaaroverzicht 2014/15 van de Raad van Kerken te Ede

In dit jaarverslag over het jaar 2014/2015 gaan wij achtereenvolgens in op de aangesloten kerken, de
activiteiten van de Raad (chronologisch de activiteiten die eens per jaar of ad hoc voorkomen en
daarna een korte beschrijving van de werkgroepen en overige activiteiten) en tot slot de hoofdpunten van beleid en organisatie.
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Aangesloten kerken met hun vertegenwoordiger in de Raad per 1 mei 2015

Geloofsgemeenschap Katholiek Ede
Hervormde Gemeente Ede (PKN)
Hervormde Taborgemeente Ede (PKN)
Gereformeerde Kerk Ede (PKN)
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Evangelisch-Lutherse Gemeente (PKN)
Basisgemeente Exodus
Kerkgenootschap Leger des Heils Valleistreek
Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede

Mevr. R. Aelbers
Dhr. C. van Hoegee
Dhr. E. Velthuijs
Dhr. R. Vogelzang
Mevr. N.H. Hulstein
Mevr. T. Werner
Vacature
Mevr. J. Fennema
Vacature
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Activiteiten waarbij de Raad betrokken is of waarbij een werkgroep actief is

A

CHRONOLOGISCH

1
Oecumenische Heideweekviering
Onder de vleugels van het heideweekbestuur is de werkgroep “oecumenische viering” actief. De
werkgroep organiseert op de eerste zondag van de heideweek een oecumenische viering in het
openluchttheater. De Raad is in de werkgroep vertegenwoordigd door Rita Aelbers. Op 23 augustus
2014 was het thema voor de viering Op weg in vertrouwen. Hans Lucassen, Caroline Oosterveen en
Hans Salie leidden de dienst.
2
Vredesviering
De jaarlijkse vredesviering in september wordt meestal gehouden in de RK Antoniuskerk aan de
Stationsweg in Ede. Afgelopen jaar heeft de viering niet kunnen plaatsvinden vanwege een overvolle
programmering in deze periode.
3
Jubileum
Op zaterdag 8 november vierde de Raad haar 45-jarig bestaan in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Het
thema was de rol van de kerken in de participatiemaatschappij. Hein Pieper, theoloog, dijkgraaf en
voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA, hield hierover een prikkelende lezing. Daarna was
er gelegenheid tot discussie. Marijke van den Bos-Greidanus sloot het officiële programma af met
een vesper en daarna was er gelegenheid tot napraten.
Ruim 50 mensen, afkomstig uit vele geledingen, zoals de kerken, de politiek en maatschappelijke
organisaties bezochten de jubileumbijeenkomst.
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4
Vespervieringen adventstijd
Op 10 en 17 december heeft de Raad een vesperviering georganiseerd in de Oude Kerk in Ede.
Voorgangers waren Hans Lucassen en Caroline Oosterveen. Het aantal deelnemers was hoger dan
het voorafgaande jaar, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering, ook al omdat de vieringen door
de deelnemers bijzonder worden gewaardeerd. Een actievere publiciteit, ook in de verschillende
kerken op de zondag voorafgaand aan deze vieringen, zou hieraan moeten bijdragen.
In het verleden organiseerde de Raad ook in de vastentijd vespervieringen. Besloten is dat niet meer
te doen, zolang de Emmaüs in deze periode in het kader van "Op weg naar Pasen" wekelijks een
bijeenkomst houdt.
5
"Je suis Charlie"
Naar aanleiding van de aanslag in Parijs op de redactie van Charlie Hebdo werden in diverse steden
solidariteitsbijeenkomsten gehouden. In Ede was dat donderdagavond 8 januari. De bijeenkomst was
georganiseerd door de gemeente en diverse maatschappelijke geledingen voerden kort het woord.
Ook de Raad van Kerken Ede was gevraagd een bijdrage te leveren. Voorzitter Douwe Ettema heeft
een korte toespraak gehouden.
6
Bezoek aan de moskee
Op 2 maart is er een bezoek gebracht aan de Turkse moskee in Ede, georganiseerd door Erna
Hulstein. De opkomst was goed: er kwamen ruim 45 mensen. Zij werden ontvangen door de imam en
kregen uitleg over de gang van zaken in een islamitische viering. Het bezoek is aan beide zijden goed
ontvangen. Afgesproken is dat de Turkse moskee in het najaar een tegenbezoek zal brengen en dat
zal plaatsvinden bij Kerkelijk Centrum Emmaüs.
7
Raadpleging winkeltijdenbesluit
De Raad van Kerken Ede is in maart door de gemeente Ede benaderd in verband met het referendum
over het winkeltijdenbesluit: mogen de winkels op zondag open of niet. Het onderwerp is voorbereid
in een reguliere vergadering van de Raad. De conclusie was dat de meningen hierover in de Raad
zeer uiteen lopen en dat de Raad hierover derhalve geen eenduidig standpunt kon weergeven. De
voorzitter heeft dat kenbaar gemaakt in een zogenaamde 'dialoogsessie gemeenschappen' die
namens de gemeente was georganiseerd.
8
Kerkennacht
Bij de evaluatie van de kerkennacht in 2013 is afgesproken dat de Edese kerken in 2015 gemeenschappelijk zouden optrekken. Op dit moment moeten we constateren dat aan deze afspraak niet
goed invulling is gegeven. De kerken rond het Beatrixpark zijn samen opgetrokken, maar andere
kerken zijn over dit initiatief te laat geïnformeerd en konden niet meer aansluiten. Ook voor de Raad
was het inmiddels te laat om de coördinerende rol nog te vervullen. Naar aanleiding hiervan zal
gesproken worden over een betere voorbereiding van de kerkennacht 2017.

B

WERKGROEPEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN

9
Godsdienstonderwijs
Godsdienstig vormend onderwijs op de openbare scholen in Ede wordt behartigd door de werkgroep
GVO. Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: dhr. P. Poot (voorzitter), mw. D. Gimbel
(secretaris) en mw. S. Cramer (lid). De werkgroep begeleidt de docenten, die op de scholen voor
openbaar onderwijs de lessen verzorgen in de groepen 5 t/m 8.
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10
Wereldgebedsdag
Er is op dit moment geen vertegenwoordiger van de Wereldgebedsdag vanuit de Raad van Kerken in
Ede. Desalniettemin waren er in de gemeente Ede op vrijdag 6 maart drie bijeenkomsten, namelijk in
Lunteren (Molukse Evangelische Kerk), Bennekom (Opella) en Ede (Gelderhorst). Deze bijeenkomsten
zijn georganiseerd door mevr. W. Brouwer. De Raad heeft met haar contact gehad, maar dat heeft
nog niet geleid tot een Edese vertegenwoordiger.
11
Taizé
De werkgroep “Taizé” organiseert maandelijks een oecumenische viering in de Beatrixkerk in Ede.
Aan de vieringen wordt medewerking verleend door een groep instrumentalisten en een zanggroep.
De tien vieringen op zondagavond voorzien in een behoefte. De vieringen worden gesubsidieerd
door de Raad. De contacten van de Raad met de werkgroep hebben betrekking op de inhoudelijke en
financiële relatie. Deze zijn in de loop van de tijd wat diffuus geworden. Er zijn inmiddels initiatieven
genomen om de onderlinge relatie te herbevestigen of te herformuleren.
12
Bespreek 't samen
Hoewel deze activiteiten feitelijk geen deel uitmaken van de Raad is de betrokkenheid op elkaars
activiteiten groot. Uit de oorspronkelijke werkgroep “Pluriforme samenleving”, die overgenomen is
door Erna Hulstein, zijn enkele activiteiten overgeheveld naar het jaarlijkse programma van
“Bespreek ‘t samen”. Ook is de Raad gevraagd om onderwerpen en aandachtspunten aan te reiken
voor de komende periode. Na inventarisatie bij de leden is een overzicht van aandachtspunten
aangereikt aan de programmacommissie van “Bespreek ’t samen.”
13
Samen voor Ede
Samen voor Ede heeft in het voorjaar van 2014 een doorstart gemaakt met nieuwe initiatiefnemers.
Het is nog steeds een samenwerkingsverband van een groot aantal levensbeschouwelijke, maatschappelijke en politieke organisaties die in 2009 het manifest Oproep tot Respect hebben ondertekend. De Raad van Kerken was een van die ondertekenaars en is op dit moment vertegenwoordigd
in Samen voor Ede via de voorzitter, Douwe Ettema. Samen voor Ede houdt enige malen per jaar een
themabijeenkomst. De oprichting van de Stichting Samen voor Ede is in voorbereiding. Met de
stichtingsvorm wordt het ook mogelijk om subsidie te krijgen, bijvoorbeeld van de gemeente.
14
Coventrygebed
De Raad is aanwezig geweest bij de installatie van het “Coventrygebed” in Wageningen. Het
Coventry-gebed wordt wereldwijd gehouden in plaatsen die in WOII in het bijzonder zijn getroffen.
Het gebed kent een vaste orde van dienst met een eenvoudige vorm. Het gebed wordt ieder vrijdag
gehouden om 12.00u in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk en duurt ca. 20 minuten. Het
Coventrygebed wordt oecumenisch gedragen door de Raad van Kerken.
15
Participatiesamenleving
Op basis van de gemeentelijk agenda “Ede 2025” is het kerkenoverleg gestart. Doel was om de
betrokkenheid van kerken in kaart te brengen in relatie met de komende participatie vanuit de
gemeente. Dit overleg is in 2015 overgegaan in een projectgroep vanuit de gemeente. Daarbij zijn
coördinatoren aangesteld om de nieuwe, gedecentraliseerde, taken te realiseren. De kerken zijn hier
zijdelings bij betrokken. Inmiddels zijn namen en regio’s van het sociale team bekend gemaakt.
Iedere gemeenschap kan aansluiten bij de regionale (buurt)bijeenkomsten. Het secretariaat van de
Raad zendt de uitnodigingen en andere informatie door aan de leden.
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Hoofdpunten van beleid en organisatie

In december 2012 is een discussie gevoerd omtrent doel en koers van de vereniging. Dat heeft geleid
tot de vaststelling dat de aandachtsgebieden “spiritualiteit” en “diaconie” de kernwaarden zijn van
het beleid van de Raad. De spirituele agenda staat inmiddels stevig in de stijgers en de diaconale
agenda is in voorbereiding, maar dat verloopt traag. We moeten vaststellen dat de voeding vanuit de
lidkerken en de doorstroom van de informatie niet de hoogste prioriteit genieten van de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. De zorg en aandacht gaan primair naar het functioneren
van de eigen geloofsgemeenschap. Dat is begrijpelijk omdat verschillende gemeenschappen te
maken hebben met herschikking en terugloop van leden en inkomsten. Toch zijn de leden van
oordeel dat er meerwaarde en betrokkenheid kan worden gevonden in de werkzaamheden van de
Raad.
Naast de bijzondere vieringen, zoals de vespervieringen, zullen de bijzondere vieringen in de
lidkerken onderdeel uitmaken van de spirituele agenda. “Kennen en gekend worden” is daarbij het
motief.
De diaconale agenda is gekoppeld aan de agenda 2025 van de gemeente Ede. Maar ook daar zal een
koppeling worden gelegd met het diaconaal platform en met de afzonderlijke diaconale en
charitatieve geledingen van de lidkerken.
De financiële positie van de Raad is gezond. De contributie is dit jaar aangepast: de verdeelsleutel is
via een percentage in plaats van een vast bedrag flexibeler geworden en de inkomsten zijn meer in
overeenstemming gebracht met de uitgaven. Concreet betekent dit een lagere contributie.
Het bestuur en de leden hebben ook dit jaar weer graag gebruik gemaakt van de ondersteuning door
de notuliste, mevr. Marie-José Eberson.
De Raad heeft dit jaar voor de vergaderingen gastvrijheid genoten van de geloofsgemeenschap van
Kerkelijk Centrum Emmaüs. Een van de vergaderingen vond plaats in de pastorie van de
Antoniuskerk, omdat Emmaüs bezet was.

Ede, mei 2015.
Het bestuur van de Raad:
Douwe Ettema
Désirée Meijer
Dick Fast

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester.

4

