JAARVERSLAG OVER 2015
Dit jaarverslag werd op 26 januari 2016 vastgesteld door de algemene vergadering van de
Raad. Het wordt via het Bulletin van de Raad van Kerken Arnhem verstuurd naar 400
abonnees, gepubliceerd op de website van de Raad (www.rvkarnhem.nl) en is op aanvraag
verkrijgbaar bij het secretariaat voor overige belangstellenden
(aris.kon.arnhem11@gmail.com).
1. Organisatie
Bij het begin van het kalenderjaar 2015 waren de volgende christelijke kerken en
geloofsgemeenschappen lid van de Raad:
-

Anglicaanse Kerk Arnhem-Nijmegen
Apostolisch Genootschap
De Christengemeenschap Arnhem e.o.
Doopsgezinde Gemeente
Evangelische Broedergemeente
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Protestantse Gemeente Arnhem
Protestantse Gemeente Schaarsbergen
Leger des Heils
Vrijzinnige NPB Arnhem
Oud-Katholieke Kerk
Parkstraatgemeente (een samenwerkingsverband van de Remonstrantse Gemeente
Arnhem en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in Arnhem en omgeving)
Rooms-Katholieke Kerk
Vrij-Katholieke Kerk
Waalse Kerk

Als waarnemers waren actief:
Armeens Apostolische Kerk
De Zijp.
De Nieuw-Apostolische Kerk.
De Protestantse Gemeente Arnhem werd tot de zomer vertegenwoordigd door Yolanda
Voorhaar, predikant bij de Opstandingskerk. Zij werd opgevolgd door Anja Vogelzang. Jan
Liebeton, voorzitter van de Agemene Kerkenraad, is de tweede afgevaardigde van de PGA.
Liesbeth Dessens bleef de enige vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk.
De algemene vergadering kwam negen maal bijeen. Het dagelijks bestuur vergaderde negen
keer. Daarnaast woonden bestuursleden andere besprekingen in kleiner verband bij.
Ook in 2014 kon voor vergaderingen gebruik gemaakt worden van ruimten van de
Diaconessenkerk, Izaäk Evertslaan.
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Het Bulletin kwam uitsluitend digitaal uit. Iedere maand, behalve de zomermaanden, zorgde
Gerrit Koning voor de lay-out en de publicatie. Kees Tinga ondersteunde Gerrit en zorgde
voor columns.
Onze informatiebrochure is in 2015 opnieuw bijgewerkt en verspreid.
Op de internetsite van de Raad (www.rvkarnhem.nl) werd actuele informatie
gepubliceerd over kerkelijk Arnhem. De webmaster is Jeroen Wemmenhove. Op de
website zijn links te vinden naar kerken en kerkelijke activiteiten in Arnhem en daarbuiten.
Ook publiceert de Raad op de website van de Raad van Kerken van Velp en Rozendaal: Zin in
de Regio: www.zininderegio.nl
Het werk van de Raad wordt, op basis van een jaarbegroting, uitsluitend gefinancierd door
bijdragen van de lidkerken.
2. Activiteiten
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 13 januari werd een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, waarbij voorgangers en de
bestuursleden van de aangesloten kerken werden uitgenodigd, evenals de leden van de
werkgroepen van de Raad en de bestuursleden van organisaties waar de Raad in deelneemt
of mee verbonden is. Er waren ongeveer 50 personen aanwezig.
4 mei
Op 4 mei werd een interreligieuze herdenkingsdienst gehouden in de Walburgiskerk
georganiseerd door het Turks Platform Arnhem, buurtpastoraat Klarendal/St Marten,
Coventrygebed en de Raad van Kerken Arnhem. Pastores van de PGA en Eusebiusparochie
en imams van de Turkiyem en Aya Sofia moskee gingen samen voor in deze gebedsdienst.
Bij het oorlogsmonument werd een krans gelegd namens het Turks Platform Arnhem en de
Raad van Kerken Arnhem.
Gelderse Ontmoetingsdag voor vrouwen.
De laatste bijeenkomst werd gehouden op zondag 22 maart 2015. Henny Beijer
vertegenwoordigde de Raad van Kerken Arnhem.
Cities for life
Deze bijeenkomst die meestal rond 30 november wordt gehouden en een pleidooi tegen de
doodstraf is, werd niet georganiseerd.
Het programma Gastkerken
Aangezien in 2015 de Kerkennacht plaats vond, zal dit programma in 2016 plaats vinden.
Kerkennacht 2015
Het was de tweede keer dat Arnhem meedeed met de Kerkennacht. Namens de Raad van
Kerken Arnhem organiseerde Ewald den Blaauwen van de Baptistengemeente Centrum deze
Kerkennacht.
De opening van Kerkennacht 2015 was op vrijdag 19 juni na het Coventrygebed in de
Walburgiskerk. Burgemeester Kaiser hield een inleiding en daarna werd namens de 17
deelnemende kerken een kaars aangestoken. ’s Avonds gingen de kerken om 19 uur open:
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de Anglicaanse Kerk, de Armeens Apostolische Kerk, Baptisten-gemeente Ontmoeting,
Christengemeenschap, Doopsgezinde Gemeente, Emmauskapel, Hervormde Gemeente De
Rank, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Koepelkerk, Leger des Heils,
Lucaskerk, Martinuskerk, Nieuw Apostolische Kerk, Oud-Katholieke Kerk,
Parkstraatgemeente, Stadspastoraat, Waalse Gemeente en de Walburgiskerk.
Ongeveer 1000 mensen kwamen naar een of meer kerken.
Arnhem voor Vluchtelingen
Johannes Kon, voorzitter, heeft zich ingezet om deze organisatie van de grond te krijgen. Dat
is gelukt door samenwerken met vele anderen. De Stichting is de gesprekspartner geworden
van de Gemeente Arnhem op het gebied van Vluchtelingenzorg in de stad.
Informatie-uitwisseling tijdens vergaderingen
Tijdens de vergaderingen was er informatie-uitwisseling met:
- Kursat Bal van het Turks Platform Arnhem en Pierre Eijgenraam, predikant van de Salvator
Kerk(PGA) over een dialoog-platform voor religies en levensbeschouwingen.
- Berthilde Meinen en Klaas Eldering van het ASP, Arnhem Student Point
- Arrien Sietsma en Maaike Posse over het Feest van Veelkleurigheid op 10 mei
3. Werkgroepen en samenwerkingsverbanden:
Iedere vrijdag vindt in de Walburgiskerk om 12:30 uur een gebed voor vrede plaats, het
Coventrygebed.
Trees Bartelds, notulist bij de Raad, is tevens voorzitter van het OKO-overleg, een overleg
tussen kerken en overheid, met de nadruk op sociale problematiek. 2 maal per jaar vindt dit
overleg plaats. Op 13 oktober vond een bijeenkomst plaats waarbij gegevens over kerken
digitaal werden overhandigd aan de wijkteams van de Gemeente Arnhem.
Berthilde Meinen vertegenwoordigt de Raad van Kerken Arnhem in het bestuur van het
Arnhems Studentenpastoraat.
Henny Beijer is vertegenwoordiger van de RvK Arnhem in het bestuur van Kruispunt. Aan het
eind van het jaar is zij opgevolgd door Trees Bartelds.
Arend van de Venis, afgevaardigde in de Raad voor het Leger des Heils heeft namens de
Raad zitting in het bestuur van het Stadspastoraat. Hij was voorzitter tot de zomer. Doordat
het Stadspastoraat qua subsidiëring geheel valt onder de Protestantse Gemeente Arnhem, is
de bestuursorganisatie veranderd. Namens de Raad is Johannes Kon als secretaris in het
bestuur van het Stadspastoraat gekomen.
Viering van het Platform van Migrantenkerken
Evenals vorige jaren hield het Platform van Migrantenkerken, met steun van de Raad, een
viering op Hemelvaartsdag.
Mini-symposium van het Platform Migrantenkerken
Het Platform organiseerde een mini-symposium op 10 september. Hierbij presenteerden 22
migrantenkerken zich. Onder de 100 aanwezigen was ook burgemeester Kaiser van onze
stad.
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4. Financieel jaarverslag 2015
De bijdragen van de lidkerken waren conform de begroting. We sloten af met een tekort van
€ 188. De extra bijdrage van € 650 aan de mini-conferentie van het Migrantenplatform was
niet begroot voor 2015. Zij mochten echter gebruik maken van het gereserveerde bedrag
voor een conferentie in 2014, welke niet had plaats gevonden.
Liesbeth Dessens, namens het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem.
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