Jaaroverzicht 2017-2018 van de Raad van Kerken Ede

In dit jaarverslag over het jaar 2017-2018 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.

Aangesloten kerken met hun vertegenwoordiger in de Raad per 1 mei 2018
Geloofsgemeenschap Katholiek Ede

Jan-Willem Rijken
Tot 1 jan. 2018 Rita Aelbers

Hervormde Gemeente Ede (PKN)

Chris van Hoegee

Protestante Gemeente Ede

Laila van der Pol
Roelof Vogelzang

Kerkelijk Centrum Emmaϋs

Erna Hulstein

Evangelisch-Lutherse Gemeente

Daan van Doorne

Basisgemeente Exodus

Ada van der Velden- Westervelt

Kerkgenootschap Leger des Heils/Valleistreek

Majoor Robert-Paul Fennema

Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede

Gaike Gaikhorst

Gastlid per 1 maart 2018:
Ned. Gereformeerde Kerk De Pelgrim

Tineke Plooij

In het afgelopen jaar heeft Désireé Meijer haar taak als secretaris overgedragen aan Rita Aelbers

Activiteiten waarbij de Raad betrokken is of waarbij een werkgroep actief is
1. Oecumenische Heideweekviering
De viering was op 20 augustus 2017.
Het thema:

I have a dream.

Voorgangers:

Ds. Jaap Hansum (Lunteren)
Ds. Aart de Goede (Ede) & dhr. Zefanja Baädilla

Het koor:

Gospelkoor Together uit Lunteren.

De opbrengst van de collecte was voor:

Make A Wish.

De dienst was zeer goed bezocht en de drie voorgangers hielden op eigen wijze een korte
overdenking.

2. Vesperviering adventstijd
Op woensdagavond 13 december 2017 was de vesperviering in de Oude Kerk.
Voorgangers waren Caroline Oosterveen en Hans Lucassen, die voor ongeveer 40 bezoekers
voorgingen in een mooie viering.

3. Week van het gebed
In de week van 21 t/m 27 januari was er weer de Week van Gebed. Net zoals vorig jaar op
diverse locaties en met verschillende voorgangers.
Zondag 21 januari

Jan Peter Prenger

Beatrixkerk

Maandag 22 januari

Cocke Post

Ericakerk

Dinsdag 23 januari

Martien Tax

St. Antonius parochie

Woensdag 24 januari

Aart de Goede /
Peter Slingerland

De Ark

Donderdag 25 januari

Nico van den Houten

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Vrijdag 26 januari

Gerben Westra

Taborkerk

Zaterdag 27 januari

Tineke Werner

Nieuwe Kerk

De diensten waren zeer gevarieerd en iedere voorganger had duidelijk iets van zijn eigen
kerkelijke achtergrond in de viering verwerkt.
De dienst op woensdag 24 januari was goed verzorgd en er was duidelijk aandacht besteed aan
de invulling vanuit Missie Nederland en vanuit de Raad van Kerken. Wel was duidelijk, dat de 3
mensen, die vanuit de Raad aanwezig waren, zich niet erg op hun gemak voelden tijdens de 2
gebedsronden.
Jammer was de slechte opkomst, gemiddeld 12 – 15 personen. Ook de opkomst vanuit de leden
van de Raad van Kerken was jammer genoeg zeer slecht. Alleen op maandag was er een
behoorlijke opkomst, doordat veel mensen vanuit de basisgemeente aanwezig waren.
De vraag zal dan ook zijn:
Gaan we volgend jaar op deze manier verder of zoeken we naar een alternatief.
Een optie zou kunnen zijn om één gezamenlijke viering te houden in de Week van Gebed, bijv.
op de eerste zondag, met alle bij de Raad van Kerken aan gesloten kerken. Die kerken zouden
dan wel zelf hun deuren gesloten moeten houden.
Dit ter overdenking!

4. Wereldgebedsdag 2018
De Wereldgebedsdag is in 2018 gevierd op vrijdag 2 maart, ditmaal in de Open Hof in EdeVeldhuizen. Het thema was dit jaar afkomstig uit Suriname, en was getiteld: “En God zag dat het
goed was”, ontleend aan het eerste hoofdstuk van Genesis. Deze tekst stond ook centraal in de
meditatie van mevrouw Cocke Post uit Ede, die ook dit maal actief bij voorbereiding en
uitvoering betrokken was. De voorbereidingsgroep heeft ook dit jaar gebruik gemaakt van het
materiaal (zoals liturgie, posters en flyers) dat de landelijke organisatie heeft ontwikkeld. Bij de
uitvoering was ook het koor van de Open Hof, onder leiding van dirigent Albert Brink, actief
betrokken. Tijdens de viering waren ongeveer 50 mensen aanwezig.

5. Bewust naar Pasen 2018
Het onderwerp van Bewust naar Pasen van dit jaar was: tien stappen naar gemeenschap, aan de
hand van een document hierover van Jean Vanier, de oprichter van De Ark gemeenschappen.
Op vijf woensdagen zijn we bij elkaar geweest met een gemiddelde groep van 20 personen. We
hebben ons l aten inspireren door verschillende sprekers over vijf van de stappen naar
gemeenschap.
Het regelmatig bij elkaar komen, het gezamenlijk eten van een eenvoudige maaltijd, zijn
samenbindende factoren van Bewust naar Pasen. De avonden werden afgesloten met een korte
vesper.
Vooraf aan de avonden is er een schilderworkshop geweest in de Samenwerkende kerken van de
Rietkampen over het onderwerp. De gemaakte schilderijen hebben gedurende de
veertigdagentijd in de kerkzaal gehangen.

6. Passie in Ede-Zuid
Op vrijdagavond 30 april, Goede Vrijdag, vond in Ede-Zuid voor het eerst een Passie plaats.
Georganiseerd namens de Raad van Kerken Ede, Emmaüs Ede (Samenwerkende Kerken in de
Rietkampen) en de Geloofsgemeenschap Katholiek Ede.
Vanaf de Stadspoort vertrok er om 19.15 uur een Stille tocht met kruis naar Kerkelijk Centrum
Emmaüs in de Rietkampen.
Deze stoet werd vooraf gegaan door 9 jonge trommelaars van Showband Irene (Ede).
Er liepen meer dan 150 personen mee in de stille tocht.
Aangekomen in Kerkelijk Centrum Emmaüs werd het kruis op het liturgisch centrum geplaatst,
daarna begon de verdere viering.
De voorganger van Emmaüs, Jan-Peter Prenger, vertelde het lijdensverhaal en Geke ter Velde
vertelde over het huidige lijden in de wereld.
De verhalen werden afgewisseld met liederen en muziek vertolkt door: Rogier Pelgrim, Paula
Vos, Tamara Schalkx (allen Ede) en de band Grandma’s Hands (Peter Holen; Wageningen),
Remco Hendriksen (Ede), Dirk Broekharst (Rhenen) onder leiding van Jan-Willem Donkers (Ede).
Het geluid en belichting lag in handen van Rutger Harmsen (Planetvibes, Ede).
De algehele regie tijdens de dienst werd verzorgd door Willy van Leeuwen (Emmaüs Ede).

Organisator van de Passie was Erna Hulstein namens de Raad van Kerken en Emmaüs Ede.
De viering werd bezocht door ongeveer 350 mensen.
Verdere medewerking werd verleend door verkeersregelaars van Erris Ploeg en het Rode Kruis.
Het kruis is gemaakt door Het Streek aan de Zandlaan.
Posters door Thoast Design, een bedrijf van leerlingen van de CHE. De CHE heeft ook een
gedeelte van de onkosten voor de posters voor hun rekening genomen.
De livestream opnames van de Stille tocht werden verzorgd door Max Julian Meijer, leerling van
ROC A12.
En natuurlijk was er veel hulp van vrijwilligers van Kerkelijk Centrum Emmaüs.
Naast de opbrengst van Ede Doet zijn wij gesponseerd door:
Kerkelijk Centrum Emmaüs
R.K. Ede
De Stadspoort
Albert Heijn XL (flessengeld)

Werkgroepen en overige activiteiten
7. Werkgroep GVO te Ede
In dit cursusjaar is er aan 140 leerlingen in Ede en Harskamp GVO les gegeven en in Bennekom
aan 20 leerlingen. Dit vond plaats op 3 Edese scholen, 1 school in Harskamp en 1 school in
Bennekom.
Dat er 10 leerlingen meer GVO les kregen ligt vooral aan groei op “De Kern” in Kernhem.
In Ede geven Joke Willemsen en Herma van Zanten GVO les en in Bennekom Suzanne Schimmel.
Omdat er in Bennekom geen werkgroep meer functioneert, hebben wij aan de
regiobegeleidster, Nelleke ten Napel, gevraagd of we haar mochten vragen onze vergaderingen
te bezoeken om zo meer van elkaar op te steken. Dat mocht.
Hoewel het aantal GVO leerlingen iets gegroeid is dit jaar, hebben we goed nagedacht over hoe
wij meer leerlingen enthousiast kunnen maken voor GVO. Zo hebben wij directies van scholen
zonder GVO, gevraagd of onze docenten een proefles mochten geven in verschillende klassen.
Dat mocht op 3 van de vijf scholen wel en op 2 van de vijf niet.
Wat het heeft opgeleverd is nog niet bekend, omdat de opgaves voor volgend jaar nog niet
binnen zijn. Ook is nog niet bekend wat eigen leerkrachten van alle scholen van Proominent
hebben bedacht hoe zij levensbeschouwelijk onderwijs in de toekomst gestalte willen geven. Er
wordt n.l. gedacht dat eigen leerkrachten ook wel GVO kunnen geven, terwijl onze docenten
daar jarenlang opleidingen voor hebben gevolgd.
Onze docenten zijn enthousiast over de sfeer in de klas. De kinderen volgen graag de lessen
GVO. Ze horen via de Bijbelverhalen symbolische betekenissen voor in hun eigen leven. Er zijn
onderwerpen genoeg om les over te geven. Op internet en in de oude methodes van IKOS staat
veel materiaal.

Wij als werkgroepleden bezoeken elk jaar elke docent op hun scholen.
Ook Nelleke ten Napel, de eigen regiobegeleidster van het PCGVO, als officiële werkgever van de
docenten, bezoekt de docenten elk jaar in hun klas en houdt dan een gesprek.
In dit cursusjaar is aan 140 leerlingen in Ede en Harskamp GVO les gegeven en in Bennekom aan
20 leerlingen. Dit vond plaats op 3 Edese scholen, 1 school in Harskamp en 1 school in Bennekom.

8. 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. Ook in 2017 waren er maandelijks 60 tot 100 bezoekers. De werkgroep bestaat uit:
Arjen Threels (contactpersoon en dirigent), Wouter Helmich, Lisan Verboom (liturgie, zang en
financiën), Otto Jager (website en PR) en Michelle van Nispen (nieuw werkgroeplid).
In 2018 zal de werkgroep zich oriënteren op aanpassing van het concept en het organiseren van
vieringen die doordeweeks plaatsvinden. De intentie is om hiermee meer jongeren naar de
vieringen te trekken.

9. Kerngroep GVI (voorheen: GVOR)
Op verzoek van de kerngroep heeft de voorzitter van de Raad van Kerken in het verslagjaar
deelgenomen aan een aantal vergaderingen van de kerngroep, om mee te beraadslagen over
een nieuw beleidsplan/protocol in het kader van geestelijke verzorging bij ongevallen en
rampen. Dit nieuwe protocol is door de kerngroep en de gemeente Ede (vertegenwoordigd door
de burgemeester) vastgesteld op 2 februari 2018. In de daarna gehouden netwerk conferentie in
maart 2018 zijn de uitkomsten daarvan gepresenteerd aan de aanwezige pastores en
hulpverleners.
Er is daarna afgesproken met de kerngroep, dat een jaarlijks contact (via bijwonen van de
jaarvergadering van de kerngroep) volstaat om de lijn tussen de Raad van Kerken Ede en de
kerngroep GVI (geestelijke verzorging bij incidenten) in stand te houden.

10. Werkgroep Pluriforme Samenleving
Doel: Het onderhouden van de contacten tussen de Turkse en Marokkaanse Moskee en de
Christelijke kerken.
Activiteiten:
Op 6 juni heeft de werkgroep, samen met Politie en leden van de Turkse en Marokkaanse
Moskee, een Iftarmaaltijd voorbereid. Deze Iftarmaaltijd vond plaats in de Turkse Moskee en
werd door ruim 400 personen bezocht. Er waren sprekers vanuit de Islam, Politie en Raad van
Kerken. Namens de Raad van Kerken deed Ina ter Avest het woord.
Voor belangstellenden is de tekst bijgevoegd.

In september bezocht Erna de Kermes in de Turkse Moskee.
Op 5 oktober vond er in het kader van de gezamenlijke activiteiten tussen ‘Bespreek ’t Samen’ en
de Raad van Kerken een avond plaats ‘In Dialoog met Islam’, georganiseerd door Ina ter Avest en
Mohamed El Jari. Die bijeenkomst is op een plezierige manier verlopen. De deelnemers hadden
heel verschillende vragen, variërend van dagdagelijkse zaken tot theologische onderwerpen. Eén
van de aanwezigen was niet gelukkig met het feit dat aan het eind van de bijeenkomst door
Mohammed El Jari een Koran werd aangeboden. We zullen volgend jaar van te voren met
Mohammed El Jari en Fouad bespreken wat de reden is van het aanbieden van dat geschenk.
12 december participeerde de werkgroep in de organisatie van het Ontmoetingsfeest van ‘Dien
je Stad’.
Na de Iftarmaaltijd werd ons door leden van de Marokkaanse Moskee gevraagd, of wij niet een
kerstfeest wilden organiseren, zodat zij, als Moslims, een beeld kregen van hoe wij Kerst vieren.
De tijd hiervoor was te kort en financieel bleek het ook niet haalbaar. Robert Fennema heeft
toen via de organisatie ‘Dien je Stad’ uit Ede en ‘Netwerk voor Jou’ uit Veenendaal voor elkaar
gekregen, dat zowel de Politie als de Raad van Kerken hieraan konden deelnemen. Van onze kant
wilden we dan wel, dat het kerstverhaal werd verteld. Dit is zo gebeurd en regio-officier van het
Leger des Heils, Jolanda Fennema, vertelde waarom zij Kerst viert.
Tijdens dit verhaal was het doodstil in de zaal.
Helaas was er niemand aanwezig van de mensen, die dit verzoek bij ons hadden neergelegd.
12 Februari bezochten we vanuit Bespreek het Samen en de Raad van kerken de Grote Turkse
Moskee.
De opkomst deze avond was erg groot, ongeveer 50 personen.
Eerst was er een rondleiding en daarna vertelde de Imam over het interieur en over de
gebruiken in de moskee. Het tweede deel van de avond werd verzorgd door ds. Jan-Peter
Prenger, voorganger van Kerkelijk Centrum Emmaüs. Hij liet een aantal foto’s zien van kerken in
Ede en vertelde over de gebruiken binnen de kerk.
De aanwezige moslims konden hier vragen over stellen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt.
20 maart zou er – in het kader van ‘Dialoog met Islam’ opnieuw een avond zijn met de
Marokkaanse Moskee, maar deze is verschoven naar 30 april.
Deze tweede bijeenkomst kon aanvankelijk niet doorgaan, omdat de Mohammed en Fouad die
datum niet (meer) konden. Deze bijeenkomst heeft dus later plaats gevonden ( op 30 april) met
Bahaeddin Budak en Nursel. Vanwege het geringe aantal personen dat op deze uitgestelde
datum kon, heeft de bespreking bij Ina ter Avest thuis plaatsgevonden.
Tijdens de Kermes in de Turkse Moskee, van 3 t/m 6 mei, is Erna langs geweest.
Ook dit jaar zullen wij, namens de Raad van Kerken, voorafgaande aan de Ramadan een groet
sturen naar de beide Moskeeën.
De tekst die in 2017 door de Raad van Kerken hiervoor werd aangereikt, luidt:
Het bijzondere van 2017 is, dat ons christelijke Pinksterfeest midden in uw vastenmaand valt.
Pinksteren is voor ons het feest van de Geest, van de bezieling. Eén van de kenmerken daarvan
is, dat de mensen elkaar begrijpen en zich met elkaar verbonden voelen, omdat ze als het ware
dezelfde taal spreken. In die zin is Pinksteren precies het tegenovergestelde van de Babylonische
spraakverwarring.
De laatste tijd ervaren wij dagelijks hoezeer mensen een verschillende taal spreken en elkaar

niet meer verstaan. Elke groep zit in een eigen bubbel, met alle gevolgen van dien.
Wij wensen u en ons toe dat de Ramadan en Pinksteren ons als moslims en christenen dichter
bij elkaar brengen en dat we elkaar steeds beter mogen verstaan en begrijpen, juist ook als het
gaat om datgene wat ons bezielt.
Wij wensen u in deze periode veel zegen en geluk toe.
Vanuit de werkgroep moeten we helaas concluderen, dat het maken van afspraken met leden
van de moskeegemeenschappen erg moeizaam verloopt en vaak niet tot de door ons gewenste
resultaten komt.
Wij blijven het echter proberen.

11. Vertegenwoordiging bij diverse gelegenheden
Op 28 januari 2018 was een delegatie aanwezig bij de jaarlijkse herdenking bij het Joods
monument aan de Vossenakker.
Op 4 mei 2018 is er namens de Raad van Kerken een bloemstuk gelegd bij het Mausoleum op de
Paasberg.

Hoofdpunten ven beleid en organisatie
Het bestuur heeft zich er, samen met enkele leden van de Raad, voor ingezet om gesprekken te voeren
met andere kerkgenootschappen.
De financiële positie van de Raad komt nog nader aan de orde i.v.m. ziekte van de penningmeester.
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 Nieuwe Kerk.

Ede, mei 2018
Het bestuur van de Raad van Kerken Ede:
Albert Schol
Voorzitter
Dick Fast
Penningmeester
Rita Aelbers
Secretaris

