Jaaroverzicht 2016/17 van de Raad van Kerken te Ede
In dit jaarverslag over het jaar 2016/2017 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 een terugblik op de Week van Gebed en de Wereldgebedsdag opgenomen, evenals
de jaarverslagen van de werkgroep GVO en de werkgroep Pluriforme Samenleving, zoals opgesteld
door de werkgroepen.
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Aangesloten kerken met hun vertegenwoordiger in de Raad

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 Korps Valleistreek
Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede

Mevr. R. Aelbers
Dhr. C. van Hoegee
Dhr. E. Velthuijs / mevr. L. van der Pol
Dhr. R. Vogelzang
Mevr. N.H. Hulstein
Mevr. T. Werner / dhr. D. van Doorne
mevr. A. van der Velden- Westervelt
Majoor R.P. Fennema
Mevr. G. Gaikhorst

In het afgelopen jaar zijn er een aantal wisselingen geweest. De vacatures van de basisgemeente
Exodus en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede zijn vervuld. Mevrouw Werner is opgevolgd door
de heer Van Doorne en de heer Velthuijs door mevrouw Van der Pol.
De Raad dankt mevrouw Werner en de heer Velthuijs voor hun jarenlange inzet.
Eind 2016 zijn de Hervormde Taborgemeente en de Gereformeerde Kerk Ede samengegaan onder de
naam Protestantse Gemeente Ede. Over de consequenties van deze fusie voor de vertegenwoordiging in de Raad moet nog worden besloten.
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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 21 augustus
2016 was het thema voor de viering: Samen onder één dak….
Sylvia von Kriegenbergh, ds. Nico van den Houten en ds. Klaas Santing leidden de viering, die redelijk
bezocht was. Bijzonder was deze keer dat de Heidekoningin de aanwezige bewoners van de
Gelderhorst begroette in gebarentaal.
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Vredesviering

De jaarlijkse vredesviering in september is dit jaar weer in de RK Antoniuskerk aan de Stationsweg in
Ede gehouden. De organisatie was deze keer geheel in handen van de Antoniuskerk. Het is wenselijk
dat volgend jaar breder vanuit de bij de RvK aangesloten leden wordt geparticipeerd.
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Vesperviering adventstijd

Op woensdagavond 14 december 2016 heeft de Raad een vesperviering georganiseerd in de Oude
Kerk in Ede. Inmiddels kan dat een traditie worden genoemd. Voorgangers waren Caroline
Oosterveen en Hans Lucassen, die voor ongeveer 40 bezoekers voorgingen in een mooie, verstilde
viering die door de bezoekers goed werd gewaardeerd.
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Week van gebed

Na een onderbreking van een aantal jaren vond van zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari
in Ede weer de week van gebed plaats, georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Raad. Het
thema van de week was: “ Jouw hand, mijn glimlach”, naar aanleiding van de tekst in 2 Korintiërs 5:
“Wat ons drijft is de liefde van Christus”.
De week ging van start in de Beatrixkerk. Daarna volgden van maandag t/m zaterdag Emmaüs,
Lutherse Kerk, Sint Antonius van Padua, Turkse Moskee, Leger des Heils en De Ark. De week werd
afgesloten met een dienst in de Open Hof.
Tijdens de voorbereiding van de Week van Gebed werd duidelijk dat ook in De Ark al jaren een Week
van Gebed wordt georganiseerd. Besloten is beide initiatieven parallel te laten lopen en één
gezamenlijke avond te houden. Over volgend jaar zullen nog afspraken worden gemaakt.
In bijlage 1 is een uitvoeriger terugblik op de Week van Gebed opgenomen.
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Wereldgebedsdag

Ook de traditie van de Wereldgebedsdag is na een aantal jaren onderbreking in Ede weer opgepakt.
De Wereldgebedsdag vond plaats op 3 maart in de kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede.
Het thema was dit jaar "EERLIJK!?" en was uitgewerkt door de Filippijnen. Cocke Post ging voor in de
viering. Centraal in haar overweging stond dat het belangrijk is dat ieder mens tot zijn recht moet
komen. De viering werd opgeluisterd door het koor The New Creation met dirigent Jan Broekhuis.
Een uitvoeriger terugblik is te vinden in bijlage 2.
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Bewust naar Pasen

In de veertigdagentijd was er op vijf woensdagavonden in kerkelijk centrum Emmaüs een
bijeenkomst georganiseerd door Annie Benjamin. Er waren elke avond ongeveer 20 deelnemers, het
merendeel vaste bezoekers. Het thema was dit jaar "Wees er!", in de zin van "wees aanwezig", "wees
alert in de samenleving". Het thema is uitgewerkt aan de hand van gebeden uit het Coventry gebed.
Er was elke avond een inleider met aansluitend een nagesprek. Doordat de inleiders afkomstig waren
uit de regio Ede, was er een goede aansluiting met de Edese samenleving. Ook werd er gezamenlijk
gegeten.

2

B

WERKGROEPEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN

7

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 scholen voor openbaar
onderwijs de lessen verzorgen in de groepen 5 t/m 8.
In totaal hebben in het schooljaar 2016/17 120 leerlingen op drie scholen in Ede en één in Harskamp
les gekregen in GVO. Dat is een daling met 17 leerlingen in vergelijking met vorig jaar. Eén school is
afgevallen vanwege te weinig leerlingen. De terugloop van het aantal leerlingen baart de werkgroep
en de docenten zorgen, maar er is hoop dat het aantal deelnemende scholen volgend jaar weer zal
stijgen. Er wordt onder andere nagedacht over vorm en inhoud van de lessen. De leerlingen zijn in
het algemeen enthousiast over de lessen.
Voor het volledige verslag, zie bijlage 3.
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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 2016 maandelijks 60 tot 100
bezoekers; in een heel seizoen opgeteld is er een constant aantal deelnemers. Hans Brouwer heeft
de werkgroep, wegens emigratie naar Australië, verlaten. Lukas Kramer (website en PR), Otto Jager
(website en PR), en Lisette van der Gaag (financiën) zijn nieuw in de werkgroep.
De Raad subsidieert de vieringen, maar in onderling overleg is besloten dat 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 4 september was er in kerkelijk centrum Emmaüs een interreligieuze viering met de Turkse
gemeenschap. Daarin gingen voor Hans Reedijk en imam Zühdü Elveren.
De werkgroep heeft zich in eerdere jaren ingezet voor de opvang van vluchtelingen in de
Mauritskazerne. Per 1 november stopte de opvang daar. Begin oktober was er daarom een
afscheidsfeest in de voormalige kazerne.
Op 11 november was er een ontmoeting van moslims en christenen in de Marokkaanse moskee,
georganiseerd door de werkgroep Pluriforme Samenleving en Bespreek 't Samen. Er was een
rondleiding in de moskee en na afloop werd er gediscussieerd over het thema 'opvoeding', waarbij
bleek dat moslims en christen vaak met dezelfde vragen worden geconfronteerd.
In de week van 15 t/m 22 januari vond de Week van Gebed plaats. Zie elders in dit verslag.
Voor het volledige verslag, zie bijlage 4.
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Geestelijke verzorging

In 2015 ontving de Raad 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 bij de verschillende lidkerken en van de
juridische context. Ook heeft de voorzitter een gesprek gevoerd met de geestelijk verzorgers in de
Gelderse Vallei. Zowel uit de verkenning als uit het gesprek met de geestelijk verzorgers bleek dat er
geen noodzaak is voor verdere actie vanuit de Raad. Na een periode van onduidelijkheid is een
besluit genomen over omvang en invulling van de geestelijke verzorging in het ziekenhuis. Dit komt
er kort gezegd op neer dat de geestelijke verzorging in de Gelderse Vallei zich beperkt tot de
kerntaak 'pastoraat'. Het beroep van patiënten op pastores van de aangesloten kerken bleek zeer
beperkt.
Het 'dossier' is hiermee voor de Raad afgesloten.
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Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen (GVOR)
Het GVOR verleent geestelijke ondersteuning bij ongevallen en rampen. Bij het GVOR werken een
aantal pastores, waaronder ook enkele vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat zij verzekerd zijn tijdens
hun werkzaamheden, moet voor hen een vrijwilligersverzekering worden afgesloten. De
gemeente heeft verzocht of de Raad deze verzekering wil aangaan, waarvoor de Raad een
vergoeding zou ontvangen. De Raad was niet onmiddellijk enthousiast over dit idee, vooral niet
omdat de Raad dit primair een verantwoordelijkheid van de gemeente vindt en er ook praktische
haken en ogen zijn. Dit is met de gemeente besproken en die onderzoekt dit nu verder. De
intentie is dat er voor de zomer duidelijkheid komt over het vervolg.
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Vertegenwoordiging bij diverse gelegenheden

In het afgelopen jaar is de Raad bij een aantal gebeurtenissen in Ede vertegenwoordigd:
 op 29 januari 2017 was een delegatie van het bestuur en de lidkerken aanwezig bij de jaarlijkse
herdenking bij het Joods monument aan de Vossenakker
 op 29 april 2017 sprak Erna Hulstein bij de opening van de Grote Turkse Moskee aan de
Verlengde Blokkenweg; namens de Raad bood zij een appelboom aan.
 op 4 mei 2017 hebben Albert Schol, Erna Hulstein en Robert Paul Fennema namens de Raad en
Samen voor Ede een bloemstuk gelegd bij het Mausoleum op de Paasberg
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Hoofdpunten van beleid en organisatie

Het bestuur heeft zich er het afgelopen jaar voor ingezet om een aantal activiteiten die de afgelopen
jaren niet hadden plaatsgevonden weer nieuw leven in te blazen. Zoals u eerder in dit jaarverslag
heeft kunnen lezen zijn voor het eerst sinds een aantal jaren de Week van Gebed en de
Wereldgebedsdag weer in Ede georganiseerd.
Belangrijk is verder de discussie die is gestart over de toekomst van de Raad. Wat is de rol van de
Raad van Kerken in de huidige samenleving? Is er aanleiding om het draagvlak te verbreden in de
richting van andere kerkgenootschappen in de gemeente Ede? Om de discussie in context te plaatsen
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heeft in april een bijzondere vergadering van de Raad plaatsgevonden waarin Klaas van der Kamp
van de landelijke Raad van Kerken een inleiding hield. De discussie wordt na de zomer voortgezet.
De financiële positie van de Raad is gezond. Bij licht gestegen kosten is de contributie gelijk gebleven.
Dit leidt tot een klein begroot tekort, waarmee wat wordt ingeteerd op de in het verleden
opgebouwde reserves.
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 Evangelisch-Lutherse
gemeente. Een van de vergaderingen vond plaats in Kerkelijk Centrum Emmaüs, omdat het
wijkcentrum van de ELG bezet was.

Ede, mei 2017
Het bestuur van de Raad:
Albert Schol
Désirée Meijer
Dick Fast

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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BIJLAGE 1

Verslag van de Week van Gebed 2017
Inleidende woorden
Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Ede vond in Ede van zondag 15 januari tot en
met zondag 22 januari de week van gebed plaats. Deze week kent een jarenlange traditie binnen de
kerken die aangesloten zijn bij de landelijke Raad van Kerken en/of MissieNederland. Deze twee
organisaties hebben nauw samengewerkt bij het samenstellen van materiaal dat bij de vieringen in
het kader van deze week gebruikt kan worden. Het gaat daarbij in deze week vooral om vorm en
uitdrukking te geven aan de groeiende eenheid tussen de kerken in Nederland.
Het thema van de afgelopen week was: “ Jouw hand, mijn glimlach”, dit naar aanleiding van de tekst
in 2 Korintiërs 5: “Wat ons drijft is de liefde van Christus”.
In 2016 besloot de Edese Raad van Kerken, na een pauze van een paar jaar, weer deel te nemen aan
deze Week van Gebed. Een paar enthousiaste vrijwilligers hebben samen met predikanten en
voorgangers een programma samengesteld, dat recht heeft gedaan aan de diversiteit van de
deelnemende kerken in Ede, maar ook aan het streven om samen te bidden voor de eenheid van
Christenen in deze verdeelde en vaak hectische wereld. Door ons geloof kunnen we ons met elkaar
en met Jezus Christus als de opgestane Heer, verzoenen.
Week van Gebed in Ede vanuit de RAAD VAN KERKEN
Zo zijn er deze week gebedsdiensten geweest in de Beatrixkerk, waar ds. Caroline Oosterveen een
inspirerende start van de week heeft gegeven. Er werd samen gebeden voor het slopen van hekken
en muren, gemaakt door mensenhanden.
Deze dienst werd gevolgd door een viering op maandag in Emmaüs onder leiding van Janneke Bron.
Bij deze viering was ook EdeTV kort aanwezig, en zo was het mogelijk dat Erna Hulstein en
ondergetekende aan de kijkers een korte uitleg gaven over doel en missie van de week van gebed.
Gebeden werd voor een leefbare wereld waar alle mensen in vrede kunnen wonen.
Daarna was het de beurt aan Tineke Werner die in de Lutherse Kerk een viering leidde, die mede in
het teken van het Lutherjaar stond. Tenslotte waren het de Duitse kerken die dit jaar aan de wieg
hebben gestaan van het thema “verzoening” en de uitwerking daarvan in deze week.
Woensdag kwamen we samen in de Sint Antonius van Padua Kerk waar Wytze Laverman ons
meenam in de katholieke traditie van stiltemomenten, van kaarsen aansteken, en het licht van
Christus naar buiten brengen als symbool van Christus:
Gij zijt het licht de wereld, dat door ons verspreid mag worden.
Donderdag hoorden we in de Turkse moskee hoe de imam ons woorden uit de Koran voorhield,
waaruit we met elkaar de verbondenheid van gelovigen konden voelen, die het beste voor deze
wereld met elkaar zoeken.
Op vrijdag baden we samen met majoor Peter Slingerland van het Leger des Heils om het goede in
alle mensen te zien.
Zaterdag ging Peter Looijen ons in De Ark van de Hervormde Gemeente Ede, voor in gebed om zicht
te krijgen op mensen die anders dan wij zijn en dat wij trachten om ons hart voor hen open te
stellen.
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Afsluitende gebedsdienst in de Open Hof
De afsluiting van de week van gebed vond zondag 22 januari plaats in de Open Hof.
De voorganger, Hans Reedijk bemoedigde ons met de woorden:
“Gegroet, wie gastvrijheid verleent, aan mensen zonder een dak boven het hoofd;
Gegroet, wie verbinding zoekt, met mensen die worden gekleineerd en vernederd;
Gegroet, wie niet in onmin met anderen wil leven, maar de verzoening wil vieren”.
Het thema “verzoening” kwam in deze gebedsviering ook weer terug in de overweging over het
verhaal van de broers Jacob en Ezau die zich weer verzoenden na jaren van scheiding. Verzoening
betekent niet dat je alles altijd samen moet doen, maar dat je elkaar vrij kunt laten om op een eigen
plaats, in de eigen context, tot zegen te zijn van anderen.
We zongen samen met de cantorij van de Open Hof en spraken ons geloof in een betere wereld uit:
“We willen geloven in het recht van mens tot mens, in de open hand in de geweldloosheid. We
willen geloven, dat alle mensen, mensen zijn. Dat de orde van het onrecht wanorde is. We willen
geloven in de liefde die verdraagt. In de weg van mens tot mens. In een woord dat zegt, wat het
zegt. Wij willen geloven in de kleine daad, in de macht van het goede, in vrede op aarde. In Gods
eigen droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, voor allen.”
Deze boodschap klonk de hele week door en dat was voor iedereen die meedeed een bemoediging,
want alleen door samen te bidden en te werken (“Ora et Labora”) kunnen we als kerken stappen
zetten om verbindingen te leggen. Zo baden we ook met elkaar:
“Doorbreek onze muren, bind ons opnieuw aan elkaar, dan zal de aarde open voor u een bloeiende
hof zijn“.
Moge dat voortdurend in kerk en samenleving een boodschap zijn die vanuit de oecumenische
gemeenschap in Nederland en in de wereld om ons heen, doorklinkt voor iedereen.
Namens de Raad van Kerken te Ede
Albert Schol,
voorzitter
albertschol@hetnet.nl
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BIJLAGE 2

Verslag van de Wereldgebedsdag op 3 maart in Ede
Al jarenlang bestaat wereldwijd de traditie, dat op de eerste vrijdag van maart Christenen over de
gehele wereld bidden voor vrede en gerechtigheid.
Elk jaar wordt door de organisatie van een land (dit jaar uit de Filippijnen) een thema opgezet, en de
landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie waarin zingen, bidden en overdenken centraal
staan. De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een
rechtvaardige samenleving.
De Raad van Kerken in Ede heeft besloten deze dag na een onderbreking van enkele jaren weer
jaarlijks te gaan vieren en zo kwamen op 3 maart ongeveer 70 belangstellenden bij elkaar in de kerk
van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Ede.
Leden van het koor The New Creation uit Ede, met dirigent en pianist Jan Broekhuis, werkten mee
aan de viering. De dienst stond onder leiding van Cocke Post uit Ede, werkzaam als pastor in
verschillende verzorgingshuizen in Apeldoorn en als voorganger verbonden aan de
Basisgemeenschap Exodus in Ede, een van de leden van de Raad van Kerken te Ede. Leden van de
werkgroep uit de RvK verzorgden een passende aankleding van het liturgisch centrum, de
verbindende teksten en de bijbellezing uit de liturgie.
Thema van de viering was “ EERLIJK !?”, met zowel een vraag- als uitroepteken.
Krijgen de inwoners en met name de vrouwen, uit de Filippijnen wel een eerlijke kans in het leven?
Drie vrouwenstemmen vertolkten in de viering hun nood. Ze werken hard om het bestaan voor hun
kinderen en voor zichzelf mogelijk te maken. Ook als ze oud zijn geworden kunnen ze daar vaak niet
mee stoppen. Zo wordt de vraag naar een eerlijk en kansrijk bestaan een roep om een rechtvaardige
samenleving en wordt van ons in het rijke Westen gevraagd om solidariteit met de armen in de
samenleving ver weg en nabij.
Dat was de rode draad in de bijeenkomst en de bijbellezing (Mattheus 20, vers 1 -16) sloot daar op
aan: in het koninkrijk van de hemel krijgen degenen die het laatste komen in de wijngaard hetzelfde
loon als degenen die later kwamen. “Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten”,
aldus Jezus in deze bekende gelijkenis.
In haar overweging ging Cocke Post hier verder op door: in het rijk van de liefde gaat het erom dat
ieder mens tot zijn recht komt. Dat elk krijgt wat hij nodig heeft.
De harde zwoegers, zij die geluk hadden als eerste aan de slag te mogen gaan en de laatsten die
eigenlijk niets meer te verwachten hadden. Iedereen telt mee in het land van de Liefde. Waar Gods
recht heerst. En het is aan ons, werkers in de wijngaard daar handen en voeten aan te geven.
De liefde is de vervulling van de wet, zegt Jezus. Hij trok op met de mensen die door de wetten
onrein werden verklaard. Met hen die het laatst aan de beurt kwamen of misschien wel nooit mee
zouden mogen doen. De uitgestotenen. Hij liet ze tot hun recht komen. Hij gaf ze een plaats en keek
naar hen om.
Het thema van deze viering was “Eerlijk!” ? Nee, de wereld is niet eerlijk. Het leven is niet altijd
eerlijk. Maar wij kunnen wel eerlijker naar onszelf en naar de wereld kijken en daarnaar handelen.
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In het slotlied van de viering vatten we onze hoop, ons gebed om verbondenheid in deze wereld,
samen in de woorden: Zo vormen wij een kring van bidden om uw genade en uw kracht. Voor
medemensen uit ons midden, dit volk dat hulp van U verwacht.
In de collecte werden bijdragen ingezameld voor drie projecten op de Filippijnen, gericht op
onderwijs, onderlinge integratie en hulp aan meisjes die slachtoffer zijn geworden van geweld en
misbruik.
Persoonlijk heb ik deze viering als buitengewoon inspirerend ervaren. Een mooie en afgewogen
liturgie met bekende en minder bekende liederen en psalmen. Het koor The New Creation zong
tussen de verschillende onderdelen door een aantal prachtige bijdragen, de overweging van Cocke
Post heeft mij en velen die de viering bijgewoond hebben weer eens met de neus op de feiten
gedrukt: het gaat er in deze wereld lang niet altijd zo eerlijk aan toe. Wij als Christenen kunnen en
moeten daarbij het verschil maken, wat anderen daarvan ook vinden.
Graag wil ik nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor hun medewerking aan de viering, die we
volgend jaar weer zullen houden. Het thema komt dan uit een land, dat ons zeker bekend zal zijn,
namelijk Suriname.
Tot ziens op vrijdag 2 maart 2018 in Ede !
Albert Schol,
Voorzitter Raad van Kerken te Ede
Ede, 8 maart 2017
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BIJLAGE 3

Jaarverslag van de werkgroep GVO te Ede over het cursusjaar 2016-2017

In dit schooljaar is er GVO gegeven op 3 scholen en 1 school te Harskamp aan 120 leerlingen.
Dit is een achteruitgang van 17 leerlingen (13 %). Er is 1 school afgevallen wegens te weinig
leerlingen.
Er zijn 2 docenten werkzaam in onze regio, die met veel enthousiasme hun vak aanbieden. Wij als
werkgroep bezoeken 1x per jaar een les op een school. Dit om voeling te houden met het vak.
Wij hebben 3x vergaderd met de docenten en 3x als werkgroep apart.
Dit jaar hebben we ook vergaderd met dhr. Bert Jansen die een pleidooi hield voor een inhoudelijke
verandering van de lessen GVO. Het moet meer een beleven worden in plaats van kennisoverdracht.
Het teruglopen van het aantal GVO lessen houdt de GVO betrokkenen zeer bezig. Het lesgeven
tijdens de gewone schoollessen is veranderd, het GVO moet in didactische en pedagogische zin
meeveranderen. Daar is de bijscholing ook mee bezig. Als werkgroep Ede hebben we bestuursleden
van andere werkgroepen van de West Veluwe bijeen geroepen om ervaringen uit te wisselen en om
er iets van op te steken. Toen werd heel duidelijk dat de interesse van de directeur van een openbare
school zeer bepalend is voor het succes van GVO onderwijs op de school.
In Ede houden de directies van de Openbare scholen zich ook bezig met het blijvend inpassen van
GVO op openbare scholen. En sommige directies denken dat hun eigen leerkrachten die
vormingslessen wel kunnen geven. Terwijl GVO docenten een jarenlange opleiding hebben gevolgd.
De GVO docenten zijn bezorgd over deze ontwikkeling.
Binnenkort zullen de werkgroep en de regiocoördinator een vervolgoverleg hebben met de directeur
van Proominent, dhr. B. Dekker. Misschien zal dit iets duidelijk maken over welke kant de openbare
school in Ede op wil gaan. Er zijn hoopgevende signalen over de belangstelling voor het GVO.
Leerlingen zijn dikwijls enthousiast over het krijgen van GVO lessen. Ze praten over andere zaken
dan in de andere lessen. Bijvoorbeeld over mediteren, over gehecht zijn, een gevoel van vrede,
verschillen zijn overbrugbaar enz. enz. Dat is toch waardevol!
Namens de werkgroep,
Dieneke Gimbel, secretaris
Piet Poot, voorzitter
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Verslag van de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van kerken Ede
Over het jaar 2016 – 2017.

Doel:
Het onderhouden van de contacten tussen de Turkse en de Marokkaanse Moskee en de Christelijke
kerken. Tevens heeft één persoon van deze werkgroep zitting in de werkgroep Vluchtelingencontact
van het Diaconaal Platform om vanuit de Raad het contact te bevorderen tussen de vluchtelingen en
de bij de Raad aangesloten kerken.
Activiteiten:
Op 4 september vond er een interreligieuze viering plaats waaraan meewerkten de Turkse
gemeenschap, de Raad van Kerken en de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen. De dienst vond
plaats in kerkelijk centrum Emmaüs. Voorgangers waren: Imam Zühdü Elveren en ds. Hans Reedijk.
De dienst was druk bezocht door zowel mensen vanuit de Turkse gemeenschap als christenen uit een
groot aantal Edese kerken.
De reacties waren erg positief over de dienst. We hopen op een voortzetting in de nieuwe Turkse
Moskee.
24 September heeft Erna namens de Raad de Kermes bezocht in de Turkse Moskee.
Op 1 oktober was er een afscheidsfeest/eten voor de vluchtelingen in de Mauritskazerne. Per 1
november stopte de opvang daar en als werkgroep Vluchtelingencontact hebben we besloten om dit
af te sluiten met een etentje voor de vluchtelingen. Door de gastgezinnen en vanuit kerken is er
gekookt. Bij elkaar was er ongeveer 300 man, volwassenen en kinderen. Voor de kinderen waren er
pannenkoeken. Er werd muziek gemaakt, o.a. door Jan Willem Donkers en zijn band.
Iedereen heeft deze avond als zeer positief ervaren.
Op 11 november waren wij, ongeveer 40 personen, te gast in de Marokkaanse Moskee. Deze avond
werd georganiseerd door Bespreek het Samen (Mariëlle Jellema) en de werkgroep Pluriforme
Samenleving (Ina en Erna). We kregen een rondleiding door de moskee en er was een gesprek over
opvoeding, dit gezien vanuit de beide culturen.
Zowel door de Moslims als de Christenen werd deze avond als zeer waardevol ervaren en werd door
de mensen van de Marokkaanse Moskee de wens uitgesproken om dit vaker te doen.
Op 12 november heeft Erna een bezoek gebracht aan de Bergkerk in Amersfoort. Hier werd, onder
andere door de landelijke Raad van Kerken, werkgroep Vluchtelingen, een dag georganiseerd
rondom de vluchtelingenproblematiek.
De vraag was, hoe je o.a. als kerken een steentje bij kunt dragen aan de opvang van vluchtelingen,
maar ook aan de verdere integratie van statushouders.
’s Morgens waren er 4 workshops rondom dit thema en ’s middags waren er een aantal sprekers en
was er een informatiemarkt. De opgedane informatie heb ik weer meegenomen naar de werkgroep
Vluchtelingencontact van het Diaconaal platform.
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In de week van 15 t/m 22 januari 2017 hebben wij, samen met de werkgroep vieringen van de Open
Hof (Mariëlle Jellema en Karel de Krijger), de Week van Gebed georganiseerd. Elke avond was er een
gebed in een kerk of een moskee. De Week van gebed zou worden afgesloten met een
interreligieuze viering samen met de Marokkaanse Al Mouahidin Moskee in de Open Hof. De viering
ging wel door, maar de imam meldde zich kort voor de dienst af.
Hans Reedijk heeft er toen een viering van gemaakt ter afsluiting van de week van Gebed.
Er was dus ook niemand van de Marokkaans islamitische gemeenschap aanwezig.
In verband met de sluiting van de Mauritskazerne is de werkgroep Vluchtelingencontact van het
Diaconaal platform in ruste gegaan.
Op 29 april waren wij, samen met nog een groot aantal leden van de Raad van Kerken, aanwezig bij
de opening van de Turkse Moskee. In verband met de afwezigheid van Albert Schol heeft Erna
namens de Raad van Kerken een toespraak gehouden en een appelboom aangeboden.
Met Bespreek het Samen hebben we voor het volgende seizoen 3 avonden gepland, een avond in de
nieuwe Turkse Moskee en 2 avonden in de Marokkaanse Moskee, één gezamenlijke avond en een
bijeenkomst voor alleen vrouwen.
Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding van een Iftarmaaltijd, dit samen met Samenstede
en de Politie Midden Gelderland. Deze Iftarmaaltijd zal op 6 juni plaats vinden.
Net als andere jaren zullen wij ook weer een groet sturen tijdens de Ramadan naar zowel de Turkse
als de Marokkaanse gemeenschap. De tekst voor 2017 is nog niet bekend, dus willen wij afsluiten
met de tekst die wij in 2016 naar de beide Moskeeën hebben gestuurd:
De Raad van Kerken in Nederland wenst U alle goeds toe ter gelegenheid van de Ramadan.
In deze bijzondere tijd willen we met U stil staan bij de vluchtelingen. Migratiebewegingen zijn een
mondiale werkelijkheid. Ook naar ons land kwamen en komen er vluchtelingen, slachtoffers van
geweld en armoede, met een uiterst onzekere toekomst. Zij worden hier steeds vaker
geconfronteerd met wantrouwen en angst.
In de vastenmaand reinigt U Uw hart om U beter te kunnen richten tot de Allerhoogste. U deelt Uw
eigen voedsel met hen die in armoede leven. Ook veel christenen vasten elk jaar in de weken voor
Pasen. Zij hebben dan extra aandacht voor alle mensen die getroffen worden door leed.
Vluchtelingen zijn onze broeders en zusters. Zij mogen een beroep op ons doen. Laten we, christenen
en moslims, die uitdaging met vertrouwen en in geloof aan gaan en hopen dat dit mag uitstralen
naar de samenleving.
Ina ter Avest en Erna Hulstein
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