Jaarverslag 2019-2020 Raad van Kerken Ede
Inleiding
Voor u ligt het verslag van de Raad van Kerken in Ede. In dit jaarverslag over het jaar 2019/20 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.
Dat het een merkwaardig jaar voor ons allen is geweest, in het bijzonder voor de (aangesloten) kerken
behoeft geen betoog. In onze laatste vergadering op 9 maart in de Taborkerk deden we nog een beetje
lacherig over de boodschap: “geen handenschudden hoor!”, maar de 1,5 meter samenleving was op dat
moment nog een onbekend begrip. Nu zijn we een half jaar verder en het lijkt wel of de tijden van voor
de Coronacrisis nooit meer terug zullen komen, in ieder geval niet voordat een vaccin en een adequate
medicatie beschikbaar zijn.
De kerken zijn zwaar getroffen door de crisis, maar ook burgers voelen de gevolgen. Velen zijn zwaar ziek
geworden of aan de gevolgen van het virus overleden. Op deze plaats willen we ons medeleven
uitspreken aan allen die ermee te maken kregen, als persoon zelf of als familie. In het bijzonder willen
we stilstaan bij het overlijden van de voorzitter werkgroep oecumenische viering in de heideweek, Cees
van der Jagt. Onvermoeibaar heeft hij zich op vele terreinen, binnen en buiten de kerk, ingezet. We
denken met dankbaarheid daarop terug en wensen zijn familie veel sterkte en Gods zegen toe.
Vele activiteiten, ook van ons als plaatselijke Raad van Kerken, zijn niet doorgegaan. Denk daarbij in het
bijzonder aan de Passie en de herdenkingsdienst t.g.v. 75 jaar bevrijding van Ede. Ik wil hierbij graag
iedereen van harte bedanken voor al het werk en alle inzet die er gedaan is om dit allemaal voor te
bereiden, helaas zonder resultaat om op terug te kijken.
We hopen en vertrouwen dat we in september 2020 voorzichtig de draad weer kunnen oppakken en dat
we weer als Raad het oecumenische geluid in Ede kunnen laten klinken. Ik wil u daarbij veel kracht en
Gods onmisbare zegen toewensen !
Albert Schol,
Voorzitter Raad van Kerken te Ede

1

Activiteiten waarbij de Raad betrokken is of waarbij een werkgroep actief is
Oecumenische Heideweekviering
De viering was op 25 augustus 2019 met als thema: Gevleugelde Woorden en de voorgangers waren
mevr. Cocke Post, pastor Guido Dieteren en ds. Peter ’t Hoen. Het Gospelkoor “By Grace” uit Bennekom
verleende muzikale medewerking. De bestemming van de collecte was het Rode Kruis in Ede. De dienst
werd bezocht door ongeveer 1000 mensen.
Vesperviering adventstijd
Op woensdagavond 11 december 2019 was er de traditionele adventsviering in de Oude Kerk. De
voorgangers waren ook dit jaar Caroline Oosterveen en Hans Lucassen. De viering werd goed bezocht.
Week van het gebed 2020:
Ook dit jaar werd weer een Week van Gebed gehouden, in de week van 19 t/m 26 januari. Deze wordt
georganiseerd vanuit de Raad van Kerken te Ede en een werkgroep uit verschillende kerken. Hierbij
werd gebruik gemaakt van materiaal van de landelijke Raad van Kerken en MissieNederland.
Het thema van dit jaar was: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”.
De tekst voor de Week van Gebed 2020 kwam uit het laatste deel van het boek Handelingen. Hierin is te
lezen hoe de apostel Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk leden op Malta en daar vriendelijk ontvangen
werden. De openingsviering werd georganiseerd in samenwerking met het Leger des Heils in De Akker en
de voorgangers waren ds. Agnès Gilles (De Open Hof), kapitein Joop van Dijk (Leger des Heils) en pastor
Hans Lucassen (De Zalige Titus Brandsma Parochie). Tevens werd in deze dienst medewerking verleend
door het koor The New Creation uit Ede.
Van 20 t/m 25 januari waren er samenkomsten in het gebouw van de Jonahgemeente en deze werden
door verschillende voorgangers verzorgd.
Op zondag 26 januari vond de afsluiting plaats in de Beatrixkerk als Evensong waarin de voorganger ds.
Theo Pieter de Jong was en medewerking werd verleend door het Vocaal Theologen Ensemble.
Alle bijeenkomsten werden goed bezocht.
Wereldgebedsdag 2020
De Wereldgebedsdag is in 2020 gevierd op vrijdag 6 maart, ditmaal in De Ontmoetingskerk. Het thema
dit jaar afkomstig uit Zimbabwe en getiteld: “Sta op en ga!” ontleend aan het evangelie van Johannes.
Deze tekst stond ook centraal in de meditatie van ds. Carolien Oosterveen, die ook ditmaal 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. Aan de
viering (die door een groot aantal gasten is bijgewoond) is tevens medewerking verleend door het
jongerenkoor Jedaja o.l.v. Wilna Sierksma.
Bewust naar Pasen 2020: verzet en overgave
Het centrale thema stond dit jaar in teken van het overlijden van Dietrich Bonhoeffer, 75 jaar geleden.
Van de geplande bijeenkomsten is alleen de eerste op 4 maart doorgegaan. De andere zijn helaas
afgelast i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus.
Passie in Ede
Door de uitbraak van het Coronavirus en de daarop volgende lockdown is ook deze activiteit afgelast.
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Werkgroepen en overige activiteiten
Werkgroep GVO te Ede
Dit jaar is er GVO les gegeven aan 132 leerlingen in Ede en 20 leerlingen in Bennekom. In Ede heeft een
nieuw project plaats gevonden: Het Carrousel onderwijs op de Calluna school: Elke denominatie geeft in
1 kwartaal zijn lessen in bepaalde klassen en wisselt van klas voor een nieuw kwartaal met een andere
denominatie. Helaas is dit nog niet helemaal tot zijn recht gekomen.
Vanwege ziekte en ander lichamelijk ongemak waren er nogal wat invallers nodig. Daarom hebben Piet
Poot en Dieneke Gimbel geen klassebezoeken afgelegd dit jaar. Toen kwam corona eraan en viel het hele
onderwijs stil. Zelfs een eigen vergadering ging niet door. In Ede gingen de leerlingen nog van begin juni
tot half juli nog weer naar school. In deze laatste maand werd er geen GVO gegeven, vanwege het weer
op de rails krijgen van het gewone onderwijs. Onze docenten zijn enthousiast om in september weer
opnieuw te beginnen.
Namens de werkgroep GVO te Ede,
Dieneke Gimbel (secretaris) & Piet Poot (voorzitter)
Taizé
De werkgroep “Taizé” organiseert oecumenische vieringen in de stijl van Taizé in Ede. Aan de vieringen
wordt medewerking verleend door een groep instrumentalisten en een zanggroep. Maandelijks (m.u.v.
juli en augustus) is er een viering in de Beatrixkerk. Hier komen meestal zo’n 60 tot 80 bezoekers.
Daarnaast heeft de werkgroep drie keer een viering op woensdagavond georganiseerd in de stilteruimte
van de St. Antonius van Paduakerk.
In de periode maart t/m mei 2020 zijn de vieringen stilgelegd vanwege de Coronamaatregelen. Vanaf
juni 2020 zijn de vieringen weer gestart met inachtneming van maatregelen, waaronder een beperkt
aantal bezoekers door middel van aanmelding.
De werkgroep bestaat momenteel uit:
- Hendrina (PR en planning)
- Christiaan (liturgie, muziek)
- Otto (website, mailings, financiën)
- Michelle (organisatie en PR)
- Bert (techniek).
Edesche Evensongs
Ook in het seizoen 2019 – 2020 zijn we gestart met maandelijks een Evensong te houden in de
Beatrixkerk. Tot en met februari is ds. Theo Pieter de Jong hier drie maal in voorgegaan en hebben we
twee gastpredikanten gehad. Verder hebben vijf verschillende koren gezongen. Twee van deze koren
hebben om verschillende redenen gratis opgetreden.
Helaas, door het corona-virus hebben we in de maanden maart, april en mei geen Evensong kunnen
houden. In overleg met de kerkenraad van de Beatrixkerk is besloten om het seizoen af te sluiten met
een online Evensong. Theo Pieter ging daar in voor en een groep van vier zangers heeft de muzikale
leiding op zich genomen.
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Kerngroep GVI (voorheen: GVOR)
Geen vertegenwoordiging vanuit de RvK in de kerngroep geweest.
Werkgroep Pluriforme Samenleving 2019-2020
Doel: 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.
Interreligieuze viering in de Turkse Grote Moskee
Op 6 oktober vond er een interreligieuze viering plaats in de Turkse Grote Moskee.
In deze viering gingen ds. Jan-Peter Prenger van Kerkelijk Centrum Emmaüs en imam Zühdü Elveren van
de Turkse Grote Moskee voor. Zij lazen voor uit de bijbel en de koran over Abraham en belichtten
vervolgens wat Abraham betekende in het Christendom, respectievelijk de Islam.
Er werd gebeden, muziek gemaakt en aan het eind spraken de beide voorgangers een zegen uit.
Na afloop van de viering konden de aanwezigen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan onder
het genot van koffie of thee.
Bij de uitgang kreeg iedereen een bloem mee met daaraan de zegen van de beide voorgangers.
Op maandag 13 januari 2020 zijn Jan-Peter Prenger, Zühdü Elveren, Hakan Baykus en Erna Hulstein bij
elkaar gekomen voor de evaluatie van de interreligieuze viering op 6 oktober.
Allen waren het erover eens, dat het een heel bijzondere viering was. Het was drukker dan we hadden
verwacht. De imam en Hakan vonden het jammer dat er minder mensen waren van Turkse komaf, maar
ze gaan er van uit dat dit nog een groeiproces is. Het was de eerste keer dat er een interreligieuze viering
plaats vond in de Moskee.
Medio 2020 gaat Zühdü terug naar Turkije en komt er een nieuwe imam. We willen hem eerst de tijd
geven om in te burgeren in de Edese gemeenschap.
Interreligieuze ontmoeting Veldhuizen
Zoals vermeld in het verslag van 2018 – 2019 is begin januari 2019 in Veldhuizen een werkgroep
interreligieuze ontmoeting Veldhuizen gestart. Dit gebeurde mede op initiatief van de werkgroep
Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken. De reden hiervan is dat er binnen Ede een goed contact
is tussen de Raad van Kerken en de Turkse Grote Moskee, maar met de Marokkaanse Moskee verliep het
contact iets moeizamer. Bij navraag bleken er al contacten te zijn tussen een aantal kerken in Veldhuizen
en de Marokkaanse Moskee, vanuit de periode dat er autobranden waren in Veldhuizen.
Deze contacten zijn opnieuw aangehaald en zo is de werkgroep opgericht.
Naast de Raad van Kerken zijn vertegenwoordigd: De Open Hof, De Ark, De Ontmoetingskerk en de Al
Mouahidin Moskee.
Onze doelstelling is om mensen vanuit de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur met elkaar in contact
te brengen.
Na eerst met elkaar te hebben kennisgemaakt en te hebben gebrainstormd over het opzetten van onze
ideeën zijn we tot de conclusie gekomen om op 2 sporen te gaan werken. Een interreligieuze ontmoeting
tijdens een maaltijd en een lezing/gesprek ter verdieping van onze kennis over de Bijbel en de Koran.
Op woensdagavond 19 februari zijn we begonnen met een interreligieuze ontmoeting door een
eenvoudige maaltijd te organiseren in De Open Hof voor ongeveer 40 personen vanuit de Moskee en de
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aangesloten kerken. Dit werd een geweldige avond. Het eten werd verzorgd door Behind Fusion Food,
een groep meiden, die deze catering naast hun school verzorgen.
Aan de hand van een aantal vragen werd er tussen en tijdens de maaltijd gepraat over deze
onderwerpen. Mensen wisselden ook tijdens de verschillende gangen van plaats.
Op donderdag 12 maart zou de interreligieuze lezing hebben plaats gevonden in de Marokkaanse
Moskee. Het thema was “Jozef” en ds. Jan Sander Heutink en de jonge imam Fouad Hamouti zouden
hierover met elkaar in gesprek gaan en later ook met de aanwezigen. Deze bijeenkomst is door corona
niet doorgegaan.
Pluriforme Samenleving / Bespreek het samen
Samen met Bespreek het Samen (toerustingsprogramma van een aantal Edese kerken) zijn we een aantal
jaren geleden een project gestart tussen Christenen en Moslims om meer over elkaar te weten te
komen. We zijn heel kleinschalig begonnen, maar gezien de belangstelling proberen we dit verder uit te
breiden. Dit project wordt door Ina ter Avest geleid. Het afgelopen jaar zijn we in een kleine groep
tweemaal bij elkaar gekomen: op 23 oktober 2019 en op 14 januari 2020.
De eerste avond heeft ieder een verhaal voorgelezen dat voor hem/haar van betekenis was. Vervolgens
hebben we ons in één van de verhalen verdiept door middel van een ‘per formatieve dialoog’. We
hebben het verhaal opgesplitst in kleinere fragmenten, die één voor één voorgelezen, daar steeds de
eigen associaties bij opgeschreven en vervolgens met elkaar gedeeld. Zo ontstond een nieuw veelkleurig
verhaal. We hebben het als verrijkend ervaren om ‘samen in een verhaal te mogen verdwalen.’
De tweede avond lag de nadruk op wat wij, elk vanuit een eigen geloofstraditie, willen of kunnen
doorgeven aan onze kinderen/jongeren in de geloofsgemeenschap. Veel van de hobbels/ ‘heilige’
momenten in dat proces hebben we als een gezamenlijke zorg/vreugde ervaren. Deze groep wil volgend
jaar met elkaar verder gaan. Ieder neemt dan een vriend/vriendin mee om de groep langzaam maar
zeker te laten groeien. Op de agenda van Bespreek het Samen wordt dat aangekondigd.
Ramadangroet 2020
Aan het begin van de Ramadan hebben wij wederom een groet naar de beide moskeeën gestuurd.
Werkgroep Pluriforme Samenleving
- Ina ter Avest
- Mariëlle Jellema
- Erna Hulstein
Vertegenwoordiging bij diverse gelegenheden
Op 4 mei 2020 is er namens de Raad van Kerken een bloemstuk gelegd bij het Mausoleum op de
Paasberg, hoewel de gebruikelijke kranslegging helaas was afgelast.
Vergaderingen Raad van Kerken.
De Raad is in het verslagjaar 4 maal bijeen geweest, nl. op 10 september en 18 november 2019 en 14
januari en 9 maart 2020. Kort na deze laatste datum ging Nederland “ op slot” en werden alle
activiteiten afgelast. Naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals planning en verslaglegging van onze
activiteiten hebben ons nieuwe beleidsplan in de laatste vergadering definitief kunnen vaststellen.

5

De Raad heeft dit jaar voor de vergaderingen gastvrijheid genoten van de Taborkerk. Ook dit jaar was de
notuliste van iedere vergadering mevr. Marie-José Eberson. We willen haar hartelijk bedanken voor het
maken van de verslagen van onze vergaderingen!
Jubileumbijeenkomst
De Raad van Kerken Ede kijkt met tevredenheid terug op de viering van het 50-jarig jubileum die op 28
september 2019 in Kerkelijk Centrum Emmaus plaatsvond. Zowel het symposium als de afsluitende
vesper werden zeer gewaardeerd door de aanwezigen. Bijzonder was de aanwezigheid van de eerste
voorzitter van de RvK Ede, ds. Jan Banga.
Door dr. Erik Borgman werd een inspirerende lezing gehouden over de vraag waar de relevantie van de
kerk ligt in de huidige samenleving, waarop door ds. Christien Crouwel (secretaris van de Raad van
Kerken in Nederland) werd gereageerd met een aantal praktische kanttekeningen. Tussen de lezingen en
de vesper in werd voor alle belangstellenden een receptie gehouden.
Financiën Raad van Kerken
In het verslagjaar werden diverse wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de financiën van de Raad.
Deze vergden vooral aandacht rond de besprekingen inzake de begroting. Conform eerdere afspraken
werd de contributiestructuur herzien (eens per 5 jaar). De nieuwe structuur is meer robuust, waarmee
wordt vermeden dat bij toetreden van nieuwe leden en opzeggingen of samenvoegingen van bestaande
leden telkens discussies nodig zijn. Daarnaast werd besloten in de verslaglegging activiteiten meer
inzichtelijk te maken, door niet alleen de (netto) uitgaven te vermelden maar ook de inkomsten van die
activiteiten.
De financiële positie van de Raad van Kerken Ede is gezond, de reserves zijn ruim voldoende om
eventuele extra activiteiten enige tijd te financieren en eventuele tegenvallers op te vangen.
Het bestuur van de Raad van Kerken Ede:
Albert Schol
Voorzitter
Roelof Vogelzang
Penningmeester
Rita Aelbers
Secretaris
Ede, september 2020
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BIJLAGE:
Aangesloten kerken met hun vertegenwoordiger in de Raad per 1 mei 2020 (wn = waarnemend lid)
Geloofsgemeenschap Katholiek Ede

Kees Huikeshoven

Hervormde Gemeente Ede

Johan Snel

Protestante Gemeente Ede

Laila van der Pol

Kerkelijk Centrum Emmaϋs (wn)

Erna Hulstein

Evangelisch-Lutherse GemeenteEde

Daan van Doorne

Basisgemeente Exodus

Ada van der Velden- Westervelt

Korps Leger des Heils/Valleistreek

Robert-Paul Fennema (vacature vanaf sept. 2019)

Ned. Gereformeerde Kerk De Pelgrim

Tineke Plooij

Ned. Gereformeerde Kerk De Proosdij (wn)

Teun Brouwer (jan. 2020, daarvoor Cock Walraven)

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (wn)

Anno Kalkwiek

Nieuw Apostolische Kerk (wn)

Richard de Wit

Evangelische Gemeente De Schuilplaats (wn)

Aart de Goede
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