Jaarverslag 2020
Inleiding
Voor u ligt het verslag van de Raad van Kerken in Ede. In dit verslag over het kalenderjaar 2020 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 vele maanden verder en het lijkt wel of de tijden van voor
de coronacrisis nooit meer terug zullen komen. Gelukkig komen er meerdere vaccins beschikbaar.
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. Idem de
heideweekviering en de jaarlijkse adventsvesper in december.
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 er op, dat we in de loop van 2021 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
Januari 2021
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Activiteiten waarbij de Raad betrokken is of waarbij een werkgroep actief is
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 Missie Nederland.
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 tot en met 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 zijn alleen die van 4 en 11 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 daaropvolgende lockdown is ook deze activiteit afgelast.
Oecumenische Heideweekviering
Deze is in het jaar 2020 niet doorgegaan.
Vesperviering adventstijd
Ook deze jaarlijkse viering is in 2020 niet doorgegaan.
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Werkgroepen en overige activiteiten
Werkgroep GVO te Ede
Zie jaarverslag 2019/2020. Vanaf september 2020 heeft de werkgroep mede i.v.m. de coronacrisis geen
activiteiten ondernomen. Bovendien heeft de werkgroep aan de raad van kerken in Ede verzocht om het
bestaan van de werkgroep stop te zetten. De raad van kerken wil, in afwachting van een bestuursvoorstel, hierover in de loop van 2021 een besluit nemen. De Raad van Kerken bedankt de leden van de
werkgroep GVO te Ede, Dieneke Gimbel (secretaris) & Piet Poot (voorzitter), voor al hun werk dat ze in
de loop van vele jaren verricht hebben.
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. Door corona is dit
jaar anders verlopen dan voorafgaande jaren.
In januari hebben we in de kapel van de Antoniuskerk een viering georganiseerd op woensdagavond. In
januari, februari en maart hebben we in de Beatrixkerk vieringen georganiseerd voor 60 tot 80 bezoekers
en op een voor ons vertrouwde manier. In juni, juli, september tot en met december hebben we in de
Beatrixkerk vieringen voor dertig bezoekers kunnen houden volgens de geldende coronamaatregelen. Bij
ons zijn geen meldingen binnengekomen van besmetting door aanwezigheid in onze viering.
Per 31 december 2020 is Otto gestopt als lid van de werkgroep. Zijn taken zijn verdeeld over de overige
werkgroepsleden, te weten:
•
•
•
•

Bert (techniek, website, mailing en opruimen)
Christiaan (liturgie, muziek, financiën en contact met de RvK)
Hendrina (PR, liturgie en planning)
Michelle (PR en opbouwen)

We zijn God dankbaar dat we hem in 2020 mochten dienen met stilte, Bijbellezingen en muziek; en we
de bezoekers mochten dienen met een plek van rust, vrijheid in geloof en schoonheid van muziek en
beeld.
Edesche Evensongs
Tot en met februari 2020 zijn er in Beatrixkerk twee Evensongs geweest.
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. Ds. Theo Pieter de Jong van de Beatrixkerk ging daarin voor en een groep van vier zangers
heeft de muzikale leiding op zich genomen. Vanaf september 2020 is uitsluitend op 20 december voor
een beperkt aantal aanwezigen nog een Evensong gehouden met als voorganger ds. Theo Pieter de Jong
en met medewerking van de cantorij van de Beatrixkerk.
Kerngroep GVI (voorheen: GVOR)
In het verslagjaar is er geen vertegenwoordiging vanuit de RvK in de kerngroep geweest.
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Werkgroep Pluriforme Samenleving
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.
Evaluatie van de interreligieuze viering op 6 oktober 2019
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
Op 19 februari 2020 vond er een interreligieuze maaltijd plaats, georganiseerd vanuit de interreligieuze
stuurgroep. In deze stuurgroep zitten afgevaardigden van de Marokkaanse Moskee, de Ark, de Open Hof,
de Ontmoetingskerk en de Raad van Kerken Ede.
Doel van de interreligieuze maaltijd is het ontmoeten van andere gelovigen uit de wijk Veldhuizen door
samen te eten en te praten over geloof en religie. Gebedshuizen in Veldhuizen ‘kijken bij elkaar in de
keuken’, maken kennis met elkaars geloofspraktijk. Verbinding zoeken door het koesteren van het
gemeenschappelijke en bevragen van wat bevreemdt.
Hopelijk ontstaat er uit deze bijeenkomsten de spontane behoefte om elkaar thuis of ergens anders
opnieuw te ontmoeten.
Deze avond was een besloten bijeenkomst waar circa 40 personen voor werden uitgenodigd. Daarbij
hebben we gestreefd naar een balans tussen moslims en christenen, mannen en vrouwen vanuit de
bovengenoemde kerken en de Marokkaanse Moskee.
Tevens is er een uitnodiging uitgegaan naar B&W en namens hun was wethouder de Pater aanwezig.
De opkomst was prima en het werd een geweldige avond. Tijdens de maaltijd, die was bereid door
Behind Fusion Food, kwamen mooie gesprekken tot stand. Voor iedere gang was er een wisselingsronde
aan de diverse tafels waardoor er meer contacten ontstonden.
De deelnemers waren allen zeer lovend. De bedoeling was dan ook om dit vaker te gaan doen, helaas
gooide Covid 19 roet in het eten en zijn we nog niet opnieuw opgestart.
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.
Ramadangroet 2020
Aan het begin van de Ramadan hebben wij wederom een groet naar de beide moskeeën gestuurd.
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Pluriforme Samenleving/ Samen voor Ede
Op maandag 21 september 2020 was er een interreligieuze bijeenkomst in het kader van de
Vredesweek. Deze avond werd georganiseerd door de Stichting Samen voor Ede en onze werkgroep.
Het thema van deze avond was: “Vrede verbindt verschil”.
Deze bijeenkomst vond plaats in Kerkelijk Centrum Emmaüs, helaas met een klein aantal mensen in de
kerk i.v.m. de corona maatregelen. Wel was de bijeenkomst te volgen via kerkdienst gemist.
Op deze avond hebben een aantal sprekers het thema vanuit hun kant belicht.
Sprekers waren: Burgemeester René Verhulst, Sylvia von Kriegenbergh (parochieel voorganger Zalige
Titus Brandsma Parochie), Jan-Peter Prenger (predikant Kerkelijk Centrum Emmaüs), Peter Plooij (Bahá’i
en Stichting Samen voor Ede), Akil Benmessaoud ( Al Mouahidin Moskee) en Fatma Yazici (lid van het
bestuur Turkse Moskee). Tevens droeg de nieuwe imam van de Turkse Moskee, Ramazan Kuvanc, een
recital uit de Koran voor.
Er was livemuziek tussendoor van Jan Willem Donkers en Paula Vos en verder werden de ruimten tussen
de sprekers opgevuld met YouTube filmpjes en gedichten.
Jan Willem Donkers (Emmaüs) was avondvoorzitter.
Onder de aanwezigen was ook een vertegenwoordiger van Paxforpeace.
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 in Ede.
Vergaderingen Raad van Kerken.
De Raad is in het verslagjaar slechts drie maal bijeen geweest, nl. 9 maart 2020 en 14 september (beide
fysiek) en op 17 november vanwege corona via een Zoom-bijeenkomst.
Naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals begroting, jaarverslag, jaarrekening en bespreking activiteiten
van de RvK, is in het verslagjaar het beleidsplan de Raad van Kerken in Ede definitief vastgesteld. De
Algemene ledenvergadering van 19 mei 2020 is verschoven naar de septembervergadering.
Financiën Raad van Kerken
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. Zie verder
de inleiding bij de jaarrekening van de penningmeester over 2020.
Het bestuur van de Raad van Kerken Ede:
• Albert Schol
Voorzitter
• Rita Aelbers
Secretaris
• Roelof Vogelzang Penningmeester
Ede, januari 2021
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BIJLAGE:
Aangesloten kerken met hun vertegenwoordiger in de Raad per 1 januari 2021 (wn = waarnemend lid)
Geloofsgemeenschap Katholiek Ede

Kees Huikeshoven

Hervormde Gemeente Ede

Johan Snel

Protestante Gemeente Ede

Layla 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

kapitein Joop van Dijk

Ned. Gereformeerde Kerk De Pelgrim

Tineke Plooij

Ned. Gereformeerde Kerk De Proosdij

Teun Brouwer

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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