CONCEPT

Jaaroverzicht 2015/16 van de Raad van Kerken te Ede
In dit jaarverslag over het jaar 2015/2016 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.
In de bijlagen zijn het jaarverslag van de werkgroep GVO en de werkgroep Pluriforme Samenleving
opgenomen, zoals opgesteld door de werkgroepen.
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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
2015 was het thema voor de viering: Open je handen…. Jacqueline Dam-Oskam, pastor Ben Piepers
en ds. Wim Scheltens leidden de viering, die goed bezocht was. Bijzonder was deze keer dat een
danseres de thematiek met dans uitbeeldde.
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Vluchtelingen

In september 2015 werd duidelijk dat veel vluchtelingen naar ons land komen en dat opvang
dringend nodig was. Activiteiten werden (onder meer) gecoördineerd door het Diaconaal Platform
Ede. Bij bijeenkomsten van de stuurgroep Vluchtelingen van het DPE was ook de Raad vertegenwoordigd. Verder heeft de Raad een doorgeeffunctie vervuld, zodat initiatieven vanuit de
stuurgroep, zoals een activiteit “meet and eat” bij de aangesloten kerken bekend werden om daar
verder opgepakt te worden.
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Vredesviering

De jaarlijkse vredesviering in september wordt meestal gehouden in de RK Antoniuskerk aan de
Stationsweg in Ede. In 2015 viel dit samen met de startzondag. De viering heeft daarom niet kunnen
plaatsvinden.
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Vesperviering adventstijd

Op 9 december 2015 heeft de Raad een vesperviering georganiseerd in de Oude Kerk in Ede. Eerdere
jaren waren er twee vespervieringen, maar omdat de Oude Kerk bezet was op de tweede beoogde
avond en ook omdat de opkomst vorig jaar niet erg hoog was, is besloten tot één viering.
Voorgangers waren Caroline Oosterveen en Wytze Laverman, die Hans Lucassen verving.
Het aantal deelnemers was met circa 40 ruim hoger dan vorig jaar. Het streven is om de stijgende lijn
in 2016 voort te zetten. Het was een mooie, verstilde viering die door de deelnemers goed werd
gewaardeerd.
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Geestelijke verzorging

De Raad ontving signalen dat door bezuinigingen van ziekenhuis de Gelderse Vallei op de geestelijke
verzorging vaker een beroep werd gedaan op de lokale predikanten en pastores. Het bestuur heeft
een verkenning gemaakt van de problematiek en de juridische context. Bij het opstellen van dit
jaarverslag liep dit nog, zodat er nog geen conclusies kunnen worden getrokken of acties kunnen
worden vastgesteld.
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Werkgroep huiselijk geweld

De heer Andries Scherpenzeel van de werkgroep huiselijk geweld heeft in de Raad dit onderwerp
toegelicht. Doelstelling van de werkgroep is om huiselijk geweld tijdig te signaleren, zodat tijdig, bij
voorkeur al voordat het geweld optreedt, maatregelen kunnen worden getroffen. Omdat huiselijk
geweld ook binnen kerken ter sprake kan komen of opgemerkt kan worden, bijvoorbeeld in het
kader van de diaconale zorg, zoekt de werkgroep contact met de kerken. Een aantal kerken heeft de
naam van een contactpersoon doorgegeven.

B

WERKGROEPEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN
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Godsdienstonderwijs

Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO) op de openbare scholen in Ede wordt behartigd door de
werkgroep GVO. De werkgroep bestaat uit twee personen: dhr. P. Poot (voorzitter) en mw. D. Gimbel
(secretaris). De werkgroep begeleidt de twee docenten in Ede, die op verschillende scholen voor
openbaar onderwijs de lessen verzorgen in de groepen 5 t/m 8.
In totaal hebben in het afgelopen schooljaar 137 leerlingen op vier scholen in Ede en één in
Harskamp les gekregen in GVO. Dat is een stijging van 20 leerlingen in vergelijking met vorig jaar. Het
is mooi om te zien dat na eerdere dalingen nu van een stijging sprake is. Er zijn contacten met een
school in Bennekom om ook daar GVO-lessen te gaan verzorgen. Hopelijk kan de stijgende lijn dan
worden doorgezet.
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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. Er waren in 2015 maandelijks 60 tot 100
bezoekers; dit is meer dan in 2014. De nieuwe website en de Facebookpagina zullen daaraan hebben
bijgedragen.
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De Raad subsidieert de vieringen, maar in onderling overleg is besloten dat vanaf dit jaar te beperken
tot de kosten voor het gebruik van de kerkzaal. De overige kosten worden gedragen door de
deelnemers.
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Werkgroep pluriforme samenleving

De werkgroep heeft tot doel het onderhouden van de contacten tussen de Turkse en de Marokkaanse moskee en de christelijke kerken. De werkgroep bestaat uit Erna Hulstein en Ina ter Avest.
Op 5 maart 2015 brachten leden van diverse kerken een bezoek aan de Turkse moskee in Ede. Op 6
september 2015 volgde het tegenbezoek bij Kerkelijk Centrum Emmaüs. Het bezoek had de vorm van
een Educatieve viering waarin Hans Reedijk voorging. Vanuit de Turkse gemeenschap waren
ongeveer 30 vertegenwoordigers aanwezig, waaronder de imam. In de viering besteedde Hans onder
meer aandacht aan verschillen en vooral overeenkomsten tussen islam en christendom. Na afloop
van de viering volgende een bezoek aan het Stiltecentrum, waarbij ook uitleg werd gegeven over een
aantal gebruiken in de christelijke kerk. Het bezoek werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd,
waarbij werd nagepraat over de thematiek van de dienst.
Op 15 januari 2016 was de werkgroep vertegenwoordigd bij de legging van de eerste steen van de
nieuwe Turkse moskee.
Op 18 april heeft de voorzitter van de Raad van Kerken met de leden van de werkgroep een
kennismakingsbezoek gebracht aan de Marokkaanse moskee. Dit heeft geleid tot afspraken over een
bijeenkomst in de Marokkaanse moskee later dit jaar. Hierbij zal worden samengewerkt met
Bespreek ’t Samen.
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Samen voor Ede

Samen voor Ede heeft in het voorjaar van 2014 een doorstart gemaakt met nieuwe initiatiefnemers.
Het is 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 tot eind 2015 vertegenwoordigd geweest in Samen
voor Ede in de persoon van Douwe Ettema. In 2016 heeft Roelof Vogelzang dit overgenomen. Samen
voor Ede houdt enige malen per jaar een themabijeenkomst. Zo was er in 2015 een bijeenkomst met
het thema Ont-moeten in Verbinding.
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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 afgelopen jaar
zijn de diaconale activiteiten van de aangesloten lidkerken geïnventariseerd. Dit heeft nog niet geleid
tot eigen diaconale activiteiten van de Raad. Geconcludeerd is dat dit toch vooral op de weg ligt van
de afzonderlijke gemeenschappen en dat de Raad daarin hooguit een signalerende en faciliterende
rol kan vervullen.
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Het afgelopen jaar heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. De termijn van voorzitter Douwe
Ettema liep per september 2015 af. Omdat het vinden van een nieuwe voorzitter wat langer duurde,
heeft hij in de vergadering van december afscheid genomen als voorzitter.
In het kader van de opvolging hebben de leden een profiel opgesteld. Albert Schol, die is aangesloten
bij Kerkelijk Centrum Emmaüs, heeft zich bereid verklaard het voorzitterschap voor één periode op
zich te nemen.
De financiële positie van de Raad is gezond. Vorig jaar is de contributie neerwaarts aangepast en dit
heeft niet geleid tot tekorten.
Het bestuur en de leden hebben ook dit jaar weer graag gebruik gemaakt van de ondersteuning door
de notulist, mevr. Marie-José Eberson.
De Raad heeft dit jaar voor de vergaderingen gastvrijheid genoten van de pastorie van de
Antoniuskerk. Een van de vergaderingen vond plaats in Kerkelijk Centrum Emmaüs, omdat de
pastorie bezet was.

Ede, mei 2016.
Het bestuur van de Raad:
Albert Schol
Désirée Meijer
Dick Fast

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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BIJLAGE 1
Jaarverslag van de werkgroep GVO te Ede over het cursusjaar 2015-2016.

In dit cursusjaar is er aan 137 leerlingen op 4 scholen in Ede en 1 school in Harskamp
GVO - les gegeven. Dat zijn 20 leerlingen meer dan vorig jaar (stijging van 17 %). De stijging
heeft vnl. plaats gevonden op De Kern in Kernhem.
Het is zeer verheugend nu een verhoging te kunnen meedelen i.p.v. een daling.
Op de andere scholen bleven de aantallen praktisch hetzelfde.
Momenteel werken 2 docenten GVO in Ede en Harskamp. Zij proberen op hun scholen
belangstelling voor het vak GVO te bewerkstelligen door in de nieuwsbrieven van de school
iets over zichzelf en hun vak te vertellen.
Kinderen die GVO volgen zijn allen enthousiast over het vak. Docenten horen wel eens
opmerkingen als: GVO is goud waard! Je mag daar alles zeggen!
Piet (voorzitter) en Dieneke (secretaris) van de werkgroep proberen 1x per jaar bij beide
docenten een les bij te wonen om beter te kunnen aanvoelen wat er in een groep speelt.
Wij vergaderen 4x per jaar met de docenten.
De werkgroep bestaat uit 2 leden. Ter voorbereiding van een gezamenlijke vergadering
vergadert de werkgroep apart.
Landelijk gezien loopt het aantal leerlingen enigszins terug. Dit was voor de werkgroep
reden om eens om de tafel te gaan zitten met leden van andere werkgroepen in de regio om
ervaringen en ideeën uit te wisselen. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. In de maand
juni staat de eerste ontmoeting gepland. In het najaar hoopt de werkgroep de landelijke
vergadering met de adviesraad in Utrecht bij te wonen.
Het contact met Proominent (het Openbaar Onderwijs te Ede) verloopt stroef.
Correspondentie met Proominent wordt niet beantwoord.
Wel positief is dat er mogelijk ook (weer) GVO-lessen gegeven gaan worden aan de
Prinsenakker in Bennekom. De directie daar is positief.
De leerkrachten stellen hun onderwijsprogramma samen uit de methode “Verhaal
Centraal”, uit een IKOS-blad of van internet.
Met de Raad van Kerken onderhoudt de werkgroep contact door middel van de
jaarvergadering.
Namens de werkgroep
Dieneke Gimbel
Mei 2016
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BIJLAGE 2
Verslag van de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van kerken Ede
Over het jaar 2015 – 2016.
Doel:
Het onderhouden van de contacten tussen de Turkse en de Marokkaanse Moskee en de Christelijke
kerken.
Activiteiten:
Op 6 september heeft een groep van ongeveer 30 leden van de Turkse Moskee een kerkdienst
bezocht in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Dit als vervolg op het bijwonen van het avondgebed op 5
maart in de Turkse Moskee. Na afloop van de dienst heeft Daniël van den Bos onze gasten het Stilte
Centrum laten zien en er iets over verteld. Hierna heeft hij iets verteld over het liturgisch centrum en
een aantal gebruiken in de christelijke kerk. Daarna hebben wij gezamenlijk de lunch gebruikt.
Op 15 januari was ik vanuit de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van kerken aanwezig
bij de eerste-steenlegging van de nieuwe Turkse Moskee. Er waren nog enkele leden van de Raad
aanwezig.
Eind februari heeft de werkgroep er een lid bij gekregen, nl. mevrouw Ina ter Avest. Dit naar
aanleiding van het artikel in de kerkbladen over de interreligieuze viering.
Op 6 maart stond er een interreligieuze viering gepland samen met de leden van de Turkse Moskee.
Helaas is deze komen te vervallen vanwege ziekte van Hans Reedijk. Op zondagmiddag 4 september
om 14.00 uur is een nieuwe interreligieuze viering gepland in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Dit tijdstip
wordt waarschijnlijk verschoven naar 15.00 uur i.v.m. het middaggebed in de Moskee. Het wachten
is nu op het fiat van de Kleopasgemeente. Zij moeten hun avonddienst een half uur willen verschuiven. De voorbereidingen voor de viering lopen goed. Samen met Hans Reedijk al een voorbereidend
gesprek gehad over de liturgie en begin juli komen we opnieuw samen voor de afronding.
Op 18 april zijn Albert Schol, Ina ter Avest en ondergetekende op kennismakingsbezoek geweest bij
de Marokkaanse Moskee. Dit met dank aan Ina, die dit heeft kunnen regelen. Het gesprek was open
en de conclusie van beide kanten was, dat we graag onze contacten willen intensiveren.
Er is een afspraak gemaakt voor een bijeenkomst op 11 november in de Marokkaanse Moskee. Er zal
dan eerst een rondleiding zijn. Over de rest van de avond gaan we na de zomervakantie met elkaar in
gesprek. Ik heb over dit item Bespreek het Samen benaderd met de vraag of we dit samen kunnen
doen. Hier is positief op gereageerd.
Eind mei sturen we weer een groet naar de Turkse en Marokkaanse Moskee i.v.m. de Ramadan.
De onderstaande groet heb ik in 2015, voorafgaande aan de Ramadan, naar de Turkse en de
Marokkaanse Moskee gestuurd:
Bij nogal wat mensen komen in deze tijd bij het horen van het woord Islam helaas allerlei associaties
op van intolerantie, angst en zelfs geweld en oorlog.
In de vastenmaand wordt zichtbaar waar het in de Islam ten diepste om gaat: om het delen met
diegenen die niets te eten hebben, om een concentratie op de Allerhoogste, om de menselijkheid.
Wij wensen u een gezegende Ramadan toe, vol medemenselijkheid en vrede. We hopen dat dit een
uitstraling mag hebben naar onze samenleving en naar onze wereld.
Wij wensen u in deze periode veel zegen en geluk toe.
Ina ter Avest en Erna Hulstein-Heinsdijk
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