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Aangesloten kerken met hun vertegenwoordiger in de Raad per 1 mei 2014

Geloofsgemeenschap Katholiek Ede

Mevr. R. Aelbers

Hervormde Gemeente Ede (PKN)

Dhr. J. Poortman

Hervormde Taborgemeente (PKN)

Dhr. J. Velthuijs

Gereformeerde Kerk Ede (PKN)

Dhr. R. Vogelzang

Emmaüs Ede

Mevr. E. Hulstein

Evangelisch-Lutherse Gemeente (PKN)

Mevr. T. Werner

Basisgemeente Exodus

Mevr. A. Zonnenberg

Leger des Heils Ede

dhr. T. Scholtens

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB

Vacature
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Activiteiten waarbij de Raad betrokken is of waarbij een werkgroep actief is

a

Godsdienstonderwijs

Het godsdienstonderwijs op het openbaar basisonderwijs wordt behartigd door de werkgroep
bestaande uit P. Poot en D. Gimbel. De subsidie voor het godsdienstonderwijs is vorig jaar in de
Tweede Kamer veilig gesteld. De werkgroep verzorgt op 7 openbare basisscholen het
godsdienstvormingsonderwjis in de midden- en bovenbouw.
b

Wereldgebedsdag

Er is geen vertegenwoordiger van de wereldsgebedsdag in Ede. Deze dag is (op 7 maart) in Ede
alleen gerealiseerd in de “Gelderhorst”. Er is contact gemaakt met de vertegenwoordiger van
deze activiteit uit Bennekom, mevr. W. Brouwer. Mede door dit contact zal de realisatie van de
wereldsgebedsdag 2015 gericht zijn op meer samenwerking tussen Ede, Bennekom en Lunteren.
c

Taizé

De werkgroep “Taizé” organiseert maandelijks een oecumenische viering in de Beatrixkerk in
Ede. De tien vieringen op zondagavond voorzien in een behoefte. Wel is besloten de relatie
tussen de Raad en de werkgroep in de komende maanden te versterken.
d

Samen voor Ede

De activiteiten van de groep “Samen voor Ede”concentreerden zich op het realiseren van de
“Vredeskaravaan” in de gemeente Ede. De deelname van scholen aan deze activiteit was
aanzienlijk.
Bestuurlijk stonden de contacten tussen Samen voor Ede en de Raad van Kerken al enige tijd op
een laag pitje; er was vooral sprake van een financiële relatie. De intentie om meer zelfstandig te
opereren werd van beide kanten onderschreven. In maart 2014 is de ontvlechting definitief
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geworden en zijn de financiële banden tussen Samen voor Ede en de Raad doorgesneden. Wel
is wederzijds de intentie uitgesproken de betrokkenheid op elkaar te handhaven.
Door wijzigingen in de voorwaarden voor subsidie van de gemeente Ede heeft Samen voor Ede
overwogen om de activiteiten te stoppen. Inmiddels is de dreigende opheffing van “Samen voor
Ede” voor een paar betrokkenen aanleiding geweest om te onderzoeken in hoeverre een
doorstart mogelijk en wenselijk is. In maart en april zijn daarover besprekingen geweest en de
intentie is uitgesproken om door te gaan. De Raad is daarbij ook betrokken, nu vanuit een meer
inhoudelijk perspectief.
e

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” zijn, na opheffing
van deze groep, 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.”
f

Vredesviering

De werkgroep “vredesviering”heeft op 7 september een viering georganiseerd in relatie met de
vredesweek van het IKV/Pax Christi. De viering heeft plaats gevonden in de RK Antoniuskerk aan
de Stationsweg in Ede. Er hebben betrekkelijk weinig mensen uit andere kerken deelgenomen
aan deze viering. Wel was er een bijdrage vanuit de Basisgemeente Exodus (Alien Zonnenberg)
en de Bahá'í-gemeenschap.
g

Vespervieringen

Op 4 en 11 december heeft de Raad een vesperviering georganiseerd in de Oude Kerk in Ede.
Hoewel het aantal deelnemers aan deze vieringen beperkt was, werden zij toch zeer gewaardeerd. De leden hebben erop aangedrongen om het komende seizoen dergelijke vieringen te
organiseren in zowel de vastentijd als de adventstijd. Via een bredere publiciteit, ook binnen de
aangesloten kerken, zou het aantal bezoekers moeten toenemen.
h

Ede 2025

De gemeentelijke overheid heeft in 2012 een visiedocument gemaakt waarin, op hoofdlijnen, de
ontwikkelingen van de gemeenste en haar inwoners wordt geschetst voor de komende decennia.
Deze hoofdlijnennotitie is in 2013 in uitvoering genomen. Een in het oog springende activiteit is
de voorbereiding van de decentralisatie- en participatieagenda voor zorg en welzijn. De kerken,
en ook de Raad, zijn hier uitdrukkelijk bij betrokken. Er loopt in Ede Zuid een experiment voor
“buurtgroepen” voor sociale indicatie en ondersteuning. Ook voor de buitendorpen loopt een
dergelijk experiment. Na een redelijke start is dit proces stilgevallen in de periode augustus 2013
en maart 2014. Daarna is dit weer opnieuw opgepakt en worden, in samenwerking met kerken en
ook sportverenigingen, nieuwe lijnen uitgezet. De Raad is hier uitdrukkelijk bij betrokken.
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i

Relatie met de Moskee

Er is een zekere historie als het gaat om de relatie met de bezoekers van de Moskee in Ede.
Vanuit de Raad is veelvuldig en intensief contact gezocht met de Marokkaanse gemeenschap en
de daarmee verbonden moskee. Dat is feitelijk (nog) niet gelukt. De inspanningen om tot
afspraken te komen zijn niet succesvol gebleken.
De contacten met de Turkse gemeenschap kwamen wel tot stand. Bezoeken aan activiteiten van
Turkse zijde zijn ondernomen en die contacten worden op prijs gesteld.
j

Oecumenische Heideweekviering

Onder de vleugels van het heideweekbestuur is de werkgroep “oecumenische viering” actief. Op
de eerste zondag van de heideweek wordt in het openluchttheater een viering georganiseerd. De
Raad is in de werkgroep vertegenwoordigd door Tetty van der Heide. De voorbereidingen zijn in
volle gang. Drie voorgangers zullen de dienst verzorgen. Tetty mocht haar werk slechts korte tijd
uitvoeren. Zij overleed, plotseling, op 15 april. Wij zullen haar missen in de verdere vormgeving
van de viering in augustus.
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Hoofdpunten van beleid en organisatie

In het afgelopen jaar is het beleid aangescherpt op basis van de discussie die in december 2012
is gevoerd omtrent doel en koers van de vereniging. 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.
In het afgelopen jaar hebben de leden vastgesteld dat de aandachtsgebieden “spiritualiteit” en
“diaconie” de kernwaarden zijn van het beleid van de Raad. Er is een begin gemaakt met een
spirituele agenda en de diaconale agenda is in voorbereiding. Beide kernwaarden zullen de
komende tijd verder worden uitgewerkt en versterkt.
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.
Er is een start gemaakt met de kennismaking met collega Raden van Kerken. Contact met de
Raad van Kerken van Bennekom heeft geresulteerd in de uitnodiging voor een Gelderse
netwerkdag voor Kerk en Milieu op 8 maart. Ook vanuit de Raad in Wageningen is contact
gevonden. Wederzijdse kennismaking en uitwisseling kan meerwaarde opleveren.
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De financiële positie van de Raad is gezond. De ontvlechting van de financiën voor “Samen voor
Ede” en de daarmee samenhangende relatie met de subsidieverstrekker hebben veel aandacht
gevraagd. Deze financiële ontvlechting heeft in maart, met wederzijdse medewerking, haar
beslag gekregen.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe sleutel om tot een transparant en eenvoudig stelsel van
contributieheffing te komen voor het boekjaar 2015.
Bovenstaande beleidspunten zullen in 2014/15 verder worden uitgewerkt . Daarnaast zullen de
verschillende werkgroepen en vertegenwoordigingen aandacht blijven vragen.
De website is ververst en meer toegankelijk en beter onderhoudbaar gemaakt. De webmaster is
na de herinrichting niet meer nodig. De secretaris kan nu de actuele informatie zelf op de site
plaatsen.
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 geloofgemeenschap
van de Beatrixkerk.
Ten slotte zal de komende periode bijzondere aandacht gegeven worden aan de viering van het
45- jarig jubileum.
Ede, mei 2014.
Het bestuur van de Raad:
Douwe Ettema

Voorzitter

Désirée Meijer

Secretaris

Dick Fast

Penningmeester.
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