Jaarverslag 2018/19 van de Raad van Kerken te Ede
In dit jaarverslag over het jaar 2018/19 gaan wij achtereenvolgens in op 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.
Activiteiten waarbij de Raad betrokken is of waarbij een werkgroep actief is:
Oecumenische Heideweekviering
Deze viering was op 19 augustus 2018. Het thema was “Maskers”. De voorgangers
waren Ds Agnes Gilles, Pastor Hans Lucassen en ds Theo Pieter de Jong.
Muzikale medewerking verleende het koor: Kleurrijk. De opbrengst van de collecte was
voor de Voedselbank in Ede. De dienst was zeer goed bezocht en de drie voorgangers
hielden op eigen wijze een korte overdenking.
Vesperviering adventstijd
Op woensdagavond 12 december 2018 was de vesperviering in de Oude Kerk en de
voorgangers waren wederom Caroline Oosterveen en Hans Lucassen Zij gingen voor
ongeveer 40 bezoekers voor in een mooie viering.
Week van het gebed:
In samenwerking met Missie Nederland in Ede, organiseerde in de week van 20 tot en
met 27 januari 2019 de RvK Ede weer de Week van Gebed voor Eenheid. In deze week
werd elke dag een viering of gebedsbijeenkomst gehouden, waarbij het thema “Recht
voor ogen” centraal stond. De startviering vond plaats in de Proosdijkerk aan de
Veenderweg op zondag 20 januari. Ds Peter Sinia van de Proosdijkerk, Wyrze
Laverman (RK-Ede) en ds. Jan-Peter Prenger (Emmaus-Ede), samen met leden van de
werkgroep van de Raad van Kerken, hebben met de veertig aanwezige kerkgangers
gebeden voor een rechtvaardige wereld. Van maandag 21 januari tot en met zaterdag
26 januari werden in het gebouw “De Wissel” van de Jonahgemeente
gebedsbijeenkomsten gehouden met voorgangers van diverse
geloofsgemeenschappen. De slotviering in de vorm van een Evensong was op zondag
27 januari in de Beatrixkerk, waarbij ds. Theo Pieter de Jong voorging.

1

Wereldgebedsdag 2019
De wereldgebedsdag is in 2019 gevierd op vrijdag 1 maart, ditmaal in de Lutherse Kerk.
Het thema was dit jaar afskomstig uit Slovenië, en was getiteld: “Welkom, God nodigt je
uit!, ontleend aan het evangelie van Lucas. Deze tekst stond ook centraal in de
meditatie van mevrouw Tineke Werner, lid van de Evangelisch Lutherse Gemeente Ede,
die actief bij voorbereiding en uivoering betrokken was. Medewerking werd verleend
door een klein koor o.l.v. Jan-Willem Donkers. De viering werd door ongeveer veertig
mensen bezocht.
Bewust naar Pasen 2019
In vijf bijeenkomsten werd in Kerkelijk Centrum Emmaus het thema “Wees niet bang.
Vrees niet “ uitgewerkt. Het ging daarbij o.a. over: angst in de bijbel, angst voor de
vreemdeling en angst voor de toekomst.
De gemiddelde opkomst per avond was 18-20 personen . Er heeft steeds een actieve
uitwisseling plaatsgevonden tussen spreker en groep,. Er is veel saamhorigheid, een
open sfeer, waardoor mensen zich veilig voelen en persoonlijke vragen, dilemma’s in te
brengen. De maaltijd, soep met biologisch brood en fruit na, verhoogde de band en de
onderlinge gesprekken. Als mogelijk thema kan volgend jaar aangesloten worden op 75
jaar bevrijding. Er wordt mooi materiaal ontwikkeld, onder andere vanuit het werk van
Dietrich Bonhoeffer. De werkgroep Bewust naar Pasen bestond de afgelopen jaren uit
drie personen.
Passie in Ede 2019
Op vrijdagavond 19 april, Goede Vrijdag, vond in Ede voor de tweede maal de Passie
plaats, dit maal georganiseerd namens de Raad van Kerken Ede, KC Emmaüs Ede
(Samenwerkende Kerken in de Rietkampen), Beatrixkerk, Kleopasgemeente en
Katholiek Ede. Vanaf de Antoniuskerk vertrok er om 20.30 uur een stille tocht met kruis
naar de Beatrixkerk. Er liepen ongeveer 100 personen mee in de stille tocht.
Aansluitend was er een dienst in de Beatrixkerk met als voorganger: ds. Theo-Pieter de
Jong en met medewerking van het koor In Between. De dienst was goed verzorgd en
zowel geluid als belichting kwamen uitstekend tot hun recht in deze ruime kerk.
Werkgroepen en overige activiteiten:
Werkgroep GVO te Ede over 2017-2018.
Afgelopen cursusjaar is er aan 186 leerlingen van openbare scholen GVO les gegeven.
Dit is een stijging van 40 %. Begin 2018 hebben onze docenten proeflessen gegeven
op openbare scholen waar geen GVO les werd gegeven. Wellicht is de stijging daardoor
te verklaren. Ook het gesprek met de directeur van Prominent jaarlijks, samen met een
regiobegeleidster, is waardevol. Het zal jaarlijks plaats gaan vinden. De werkgroep
vergaderde elk kwartaal met de docenten en we bezochten hen ook in de klas. Er zijn
momenteel 3 docenten en zij geven lessen op 7 openbare basisscholen.
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Werkgroep 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 2018 waren er maandelijks 60 tot 80
bezoekers. Daarnaast heeft de werkgroep in 2018 3x een viering op woensdagavond
georganiseerd in de stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk. Ook in januari t/m
maart 2019 hebben hier drie vieringen plaatsgevonden. De werkgroep heeft deze
vieringen geëvalueerd en in verband met het beperkte aantal bezoekers (± 20 per
viering) besloten de frequentie van de woensdagavondgebeden terug te brengen tot 3 à
4 vieringen per jaar.
Werkgroep Edesche Evensongs
Sinds 2017 is er op de vierde zondag van de maand om 17.00 uur een Evensong in de
Beatrixkerk. Het programma 2018-2019 betrof 8 zondagse Evensongs in de Beatrixkerk
(waaronder een Festival of Lessons & Carols) en ter afsluiting op zaterdag 29 juni een
Evensong in de Noorderkerk. Met o.a. 5 wisselende voorgangers en 8 verschillende
koren. Er is een handboek samengesteld, de pr is opgepakt, de taken in de werkgroep
zijn verdeeld. De werkgroep blijft verantwoordelijk voor de liturgie, kwaliteit van de
muziek en het theologische, inhoudelijke geluid van de Edesche Evensongs. Het aantal
bezoekers is in het afgelopen seizoen toegenomen.
Werkgroep Pluriforme Samenleving
Het doel van de werkgroep is om de bestaande contacten met andere godsdiensten te
continueren en te intensiveren en zo mogelijk nieuwe contacten te leggen.
Er werden drie avonden met het thema “In Dialoog met de Islam” georganiseerd.
Op 6 maart was er een bijeenkomst in de Turkse moskee in samenwerking met
Bespreek het Samen. Er was een bezichtiging van de gebedsruimte en daarna konden
mensen vragen stellen. Er waren ongeveer 60 personen aanwezig, waaronder 20
personen uit de moskee. Onder de 60 personen was ook een groep catechisanten
aanwezig uit de Beatrixkerk. Zij gaven aan graag in gesprek te komen met jongeren uit
de moskee.
Naar aanleiding van de aanslag in Christchurch op 15 maart hebben wij vanuit de Raad
van Kerken Ede een mail gestuurd naar de beide moskeeën. Dit werd door beide
moskeeën zeer gewaardeerd.
Op 26 maart kwamen we op initiatief van onze werkgroep samen met de Marokkaanse
Moskee, Samenstede en de kerken van Veldhuizen.Dit gesprek was bedoeld om te
kijken wat wij als Moslims en Christenen voor elkaar kunnen betekenen en hoe we
elkaar beter kunnen leren kennen.Het gesprek was zeer positief en er is besloten dat er
vanuit de werkgroep Pluriforme Samenleving een intentieverklaring wordt opgesteld.
Ook is er wederom een 2018 een ramadangroet naar de moslimgemeenschap in Ede
verstuurd.
Vertegenwoordiging bij diverse gelegenheden:
Op 4 mei 2019 is er namens de Raad van Kerken, samen met “ Samen voor Ede” een
krans gelegd bij het Mausoleum op de Paasberg.
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Hoofdpunten van beleid en organisatie
Financieel: jaarrekening 2018
Voor het jaar 2018 was een beperkt tekort begroot, maar uiteindelijk resulteerde een
gering overschot. De inkomsten waren licht hoger dan begroot doordat een nieuw
gastlid een financiële bijdrage leverde. De uitgaven waren juist lager dan begroot, zowel
voor bestuurlijke kosten als voor activiteiten. Door het positieve resultaat konden de
reserves van de Raad van Kerken Ede worden aangevuld. Deze zijn ruim voldoende om
eventuele tegenvallers in de exploitatie op te vangen.
Informatievoorziening: vernieuwing website, AVG, etc.
Eind 2018 is de website van de Raad van Kerken Ede (www.raadvankerkenede.nl)
vernieuwd. De nieuwe website biedt betere mogelijkheden om activiteiten en nieuwsberichten onder de aandacht te brengen. De raad stelde verder in 2018 een
privacyverklaring vast, welke op de website is geplaatst. Hiermee voldoet de Raad van
Kerken Ede aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Ook dit jaar was de notuliste bij iedere vergadering mevr. Marie-José Eberson. De
Raad heeft dit jaar voor de vergaderingen gastvrijheid genoten van de Antoniuskerk.
Gesprekken met andere kerkgenootschappen
Het bestuur heeft zich er voor ingezet om gesprekken te voeren met andere kerkgenootschappen, hetgeen geresulteerd heeft in diverse gastlidmaatschappen bij de RvK Ede.
Aangesloten kerken in de Raad per 1 mei 2019
Geloofsgemeenschap Katholiek Ede
Protestante Gemeente Ede
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Kerkgenootschap Leger des Heils/Valleistreek

Hervormde Gemeente Ede (PKN)
Kerkelijk Centrum Emmaϋs
Basisgemeente Exodus
Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede

Gastleden:
Ned. Gereformeerde Kerk De Pelgrim
Evangelische Gemeente De Schuilplaats:
Nieuw Apostolische Kerk Ede-Wageningen

Ned. Gereformeerde Kerk De Proosdij
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Ede

Bestuur van de Raad van kerken
Albert Schol

Voorzitter

Roelof Vogelzang

Penningmeester

Rita Aelbers

Secretaris
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