Jaarverslag Raad van Kerken Ede 2021
In dit jaarverslag over het jaar 2021 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, de aangesloten kerken en tot slot de hoofdpunten van beleid en
organisatie.
Activiteiten waarbij de Raad betrokken is of waarbij een werkgroep actief is
Week van het gebed 2021
Het thema van dit jaar was: Licht in het duister. De online viering is gehouden op 16 januari In Kerkelijk
Centrum Emmaus, met als voorgangers ds. Nico van der Houten van Kleopas en ds Jan-Peter Prenger
van Emmaus. De viering is uitsluitend online te volgen geweest. Tijdens de daaropvolgende week zijn er
enkele gebedsmomenten online geweest.
Wereldgebedsdag 2021
Dit jaar kwam de liturgie uit VANUATU en het thema was: “ROTSVAST !”
Tijdens deze oecumenische viering, waren de voorgangers mevr. Sandra Kooij-van Roekel, verbonden
aan de Nederlands Gereformeerde Kerk “De Pelgrim’ en ds. Theo Pieter de Jong van de Beatrixkerk
(PGE) te Ede. Leden van de werkgroep van de Raad van Kerken hebben ook aan de viering meegewerkt.
Bewust naar Pasen 2021
Helaas kon Bewust naar Pasen in 2021 voor de tweede keer niet fysiek doorgaan in verband met Corona.
Om toch samen op weg te gaan naar Pasen zijn er in de veertigdagentijd zoombijeenkomsten geweest
van een uur.Een kleine groep mensen heeft elkaar op die manier elke week op woensdagavond “ontmoet
en gesproken”. Dit keer geen thema, maar we bespraken het Bijbelgedeelte dat de zondag erna aan de
beurt was. Ondanks de beperkingen van het internet, waren het inspirerende gesprekken met diepgang
en een persoonlijke uitwisseling. Goed om zo verbinding te ervaren op weg naar Pasen.
Oecumenische Heideweekviering
Deze is in het jaar 2021 niet doorgegaan.
Vesperviering adventstijd
Ook deze jaarlijkse viering is in 2021 niet doorgegaan.
Passie 2021
De stille tocht is niet doorgegaan. De viering was al helemaal voorbereid. De predikant van de
Ontmoetingskerk, ds Henk van Hemmen, werd beroepen naar een andere gemeente en wilde de viering
graag online uitvoeren. Het was een mooie dienst met medewerking van mensen van de Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt In Ede.
Werkgroepen en overige activiteiten
Werkgroep GVO te Ede
De werkgroep is ontbonden. De gelden die hiervoor nog beschikbaar waren zijn overgeboekt naar de
GVO landelijk.
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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 zijn in dit
jaar de vieringen anders verlopen dan in voorafgaande jaren, niet alle vieringen konden doorgaan,
Edesche Evensongs
De werkgroep heeft per brief van 15 november 2021 kenbaar gemaakt geen deel meer te willen uitmaken
van de raad van kerken in Ede. De raad van kerken heeft hiervan kennis genomen en de samenwerking
met de wergroep Edesche Evensongs beëindigd. Vanwege de coronapandemie zijn de meeste vieringen
geannuleerd.
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.
Helaas hebben er in 2021 weinig activiteiten plaats gevonden i.v.m. Covid-19. Ook is er, vanwege een
kleine bezetting van de werkgroep, erg weinig mogelijk. Na het vertrek van Mariëlle Jellema zijn we met 2
personen overgebleven.
Activiteiten:
Ramadangroet:
Zoals elk jaar is er aan het begin van de Ramadan een groet gestuurd naar de Turkse Grote moskee en
naar de Al Mouahidin Moskee. Van de heer Durmus, voorzitter van de Turkse Moskee, hebben we een
bedankje hiervoor ontvangen.
Ede viert Fitrfeest (16 tot en met 23 mei 2021)
Vanuit allerlei organisaties in Ede werd meegedacht en meegewerkt aan Ede viert Fitrfeest, een vervolg
op Ede viert Kerst. Erna Hulstein is gevraagd om ook mee te denken over het programma onder andere
de Raamgedichten en Eten met Zin. Verder werden er kinderactiviteiten georganiseerd op diverse locaties
en konden er highteaboxen worden opgehaald, gevuld met Turkse en Marokkaanse lekkernijen.
Interreligieuze bijeenkomst in de Vredesweek
Op dinsdag 21 september vond er een interreligieuze vredesbijeenkomst plaats in Kerkelijk Centrum
Emmaüs, georganiseerd door de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken, Vrijzinnig
Bennekom, Kerkelijk Centrum Emmaüs en de Stichting Samen voor Ede.
Deze bijeenkomst vond plaats in de Vredesweek en had als thema “Inclusief Samenleven”. Sprekers
waren: burgemeester Verhulst, de Turkse Imam Ramazan Kunvanc, Hassan El Ghouti van de stichting
Kommerbij, Mustafa Çelik van Samen voor Ede en Jan van Bommel van Vluchtelingenwerk. Zij gaven elk
een visie op dit thema. Muzikale medewerking werd verleend door Erik Onnink (piano) en De Trekvogels,
een Syrisch – Nederlandse muziekgroep. Aan het eind van de avond was er de mogelijkheid om met de
sprekers van gedachten te wisselen.
Tijdens deze avond werd er een vrEDEsprijs uitgereikt aan de stichting Vluchtelingenwerk Ede, een
organisatie, die zich het afgelopen jaar heeft ingezet om in Ede diverse bevolkingsgroepen met elkaar
samen te brengen, een bruggenbouwer, die zo een stukje “Vrede” in Ede wil bevorderen. Bij deze
bijeenkomst mochten helaas maar 30 personen aanwezig zijn. Wel was deze bijeenkomst online te
bekijken.
Kranslegging:
Op 4 mei 2021 is er namens de Raad van Kerken een bloemstuk gelegd bij het Mausoleum op de
Paasberg in Ede.
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Vergaderingen Raad van Kerken.
De Raad is in het verslagjaar een aantal keren bijeen geweest. Meestal via zoom i.v.m. Corona. 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 Raad heeft zich dit jaar gebogen over de nieuwe statuten en deze zijn 15 december 2021 bij de
notaris getekend
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 2021.

Aangesloten kerken in de Raad per 1 januari 2021
Geloofsgemeenschap Katholiek Ede
Hervormde Gemeente Ede
Protestante Gemeente Ede,
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Basisgemeente Exodus
Kerkgenootschap Leger des Heils/Valleistreek,
Ned. Gereformeerde Kerk De Pelgrim,
Ned. Gereformeerde Kerk De Proosdij
Gastleden:
Samenwerkende kerken in de Rietkampen (Kerkelijk Centrum Emmaϋs)
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

(Noord en Zuid)

Nieuw Apostolische Kerk
Evangelische Gemeente De Schuilplaats
Interculturele Christelijke Familie Ede (ICF Ede),
Het bestuur van de Raad van Kerken Ede:
Albert Schol

Voorzitter

Roelof Vogelzang

Penningmeester

Rita Aelbers

Secretaris

Ede, mei 2022
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