
 1 

 
 
 
 
 
 
JAARVERSLAG OVER 2017 
Dit jaarverslag werd op 27 februari 2018 vastgesteld door de algemene vergadering van de 
Raad. Het wordt via het Bulletin van de Raad van Kerken Arnhem verstuurd naar 380 
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 2017 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 
     - Vrijzinnigen 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 Nieuw-Apostolische Kerk. 
    - Baptistengemeente Centrum 
    - Leven in Schuytgraaf  
     
Afgevaardigden. 
In januari 2017 namen we afscheid van Jan Durk Gombert als lid van het Dagelijks Bestuur en 
als afgevaardigde van de Parkstraatgemeente en de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Bert 
Companjen volgde hem op namens de Parkstraatgemeente. Joke Kolkman volgde hem op als 
afgevaardigde van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Er is geen opvolger gevonden voor 
Jan Durk in het Dagelijks Bestuur. 
 
Aan het eind van het jaar vertrok Anja Vogelzang als afgevaardigde van de Protestantse 
Gemeente Arnhem. Vanaf januari 2018 zal Pieter Jan Veenstra haar opvolgen. 
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Gerard Janssen verliet de Raad als afgevaardigde van het Apostolisch Genootschap. Hij is 
opgevolgd door Loek van Roon. 
 
Alesig Greving is vanaf januari afgevaardigde namens de St Eusebiusparochie geworden, 
zodat de parochie nu twee afgevaardigden heeft. 
 
Door zijn werkzaamheden kon Roelof Cramer dit jaar geen vergaderingen bijwonen. Rob 
Profijt vertegenwoordigde de Nieuw Apostolische Kerk. 
 
Als waarnemer namens Leven in Schuytgraaf woonde Pieter van der Toorn de vergaderingen 
bij. 
  
 Vergaderingen 
De algemene vergadering kwam negenmaal bijeen. Het dagelijks bestuur vergaderde negen 
keer.  Daarnaast woonden bestuursleden andere besprekingen in kleiner verband bij. 
Ook in 2017 kon voor vergaderingen gebruik gemaakt worden van ruimten van de  
Diaconessenkerk, Izaäk Evertslaan.  
 
Het werk van de Raad wordt, op basis van een jaarbegroting, uitsluitend gefinancierd door 
bijdragen van de lidkerken. 
 
Nieuwe werkgroep 
In september is het Platform voor Migrantenkerken Arnhem officieel een werkgroep van de 
Raad van Kerken geworden. 
 
Herdenken oud-bestuurslid 
Op 8 januari overleed Truus van Drie. Zij vertegenwoordigde de Protestantse Gemeente 
Arnhem in de Raad gedurende vele jaren. 
 
2. Communicatie 
Het Bulletin kwam uitsluitend digitaal uit, ook via de website. Iedere maand, behalve juli en 
augustus, zorgde Gerrit Koning voor de lay-out en de publicatie. Kees Tinga ondersteunde 
Gerrit en zorgde voor columns. 
 
Onze informatiebrochure is in 2017 opnieuw bijgewerkt en verspreid.  
 
De internetsite van de Raad (www.rvkarnhem.nl) werd wederom bijgehouden door de 
webmaster, 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  
 
3. Activiteiten 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 9 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 40 personen aanwezig.  
 

http://www.rvkarnhem.nl/
http://www.zininderegio.nl/
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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. 
 
Het programma Gastkerken 
Dit programma ligt op dit moment stil. 
 
Diaconale Prijs 2017 
Er waren 14 inzendingen ingediend in 2017. Besloten werd deze prijs uit te reiken op de 
Nieuwjaarsbijeenkomst januari 2018. 
 
Kerkennacht 2017 
In overleg met partners werd afgesproken geen Kerkennacht, maar een Kerkenmarkt te 
houden. Op vrijdagmiddag 23 juni hield de Parkstraatgemeente open huis en op 
zaterdagmiddag 24 juni was de Protestantse Gemeente Schaarsbergen gastheer. In beide 
kerken was een levendig programma samengesteld. De bezoekers waren veelal kerkelijke 
bekenden. 

Tafels van Hoop 
Kerk in Actie nam het initiatief voor het project “Tafels van Hoop voor Vluchtelingen”. Op 18 
december waren er overal in Nederland tafels voor Vluchtelingen en Nederlanders. Ook in 
Arnhem. De Raad steunde dit project door de helft van de kosten voor zijn rekening te 
nemen. Ook werd door verschillende leden geholpen bij de voorbereidingen. 

Vertegenwoordigingen namens de Raad in andere besturen 
- Johannes Kon, voorzitter, is in 2017 tot 11 oktober actief gebleven in de stichting Arnhem 
voor Vluchtelingen. 
-Ook vertegenwoordigde hij de Raad in het bestuur van de Dr3de Verdieping (voormalig 
Stadspastoraat). 
-Hij vertegenwoordigde de Raad in het Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen. 
- Ook vertegenwoordigde hij de Raad tot het einde van het jaar in de programmacommissie 
van RTV Arnhem, nadat hij dit 28 jaar had gedaan. 
-Berthilde Meinen vertegenwoordigt de Raad in het bestuur van het Arnhems 
Studentenpastoraat. 
-Trees Bartelds vertegenwoordigde de Raad in het bestuur van de Stichting Kruispunt. 
 
Informatie-uitwisseling tijdens vergaderingen 
Tijdens de vergaderingen was er informatie-uitwisseling met: 
- Ellie Smeekens en Joop Vos over het inloopcentrum St Marten. Het centrum streeft naar 
een meer oecumenische signatuur. 
- Manouk Arshakian bezocht de vergadering in september, waarbij het Platform 
Migrantenkerken officieel werkgroep van de Raad werd. 
- In november bezochten Bart van Eeten en Conny Vliek namens de Stichting Kruispunt de 
Raad. In een levendige uitwisseling werd duidelijk dat het nut van de Stichting zeer 
noodzakelijk is. 
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- Eveneens in november waren Truus van Zanten en Klaas Eldering bij de Raad om de 
website Zin in de Regio nog eens onder de aandacht te brengen. 
 

Activiteiten bijwonen  
- Verschillende keren kookten vertegenwoordigers van de Raad voor de Stichting Kruispunt. 
- Van burgemeester Kaiser werd afscheid genomen met bloemen en een kaart.  
- De Evangelisch-Lutherse Kerk sloot haar gebouw in de Spoorwegstraat. Leden van de Raad 
waren bij de laatste viering. De leden van de kerk komen nu bijeen in het gebouw van de 
Oud-Katholieke Kerk in de wijk Molenbeke. 
- Leden van de Raad woonden op 14 juni een Iftarmaaltijd bij in de Aya Sofia Moskee. 
- 5 juli waren afgevaardigden bij het afscheid van wethouder Anja Haga. 
- 4 afgevaardigden van de Raad woonden een ontbijt bij, dat het OKO (Overleg Kerken 
Overheid) organiseerde in september. 
- Ondersteuning werd verleend aan de Dialoogtafels, die in november in de stad gehouden 
werden. 
- Vele afgevaardigden woonden de conferentie over Voltooid Leven bij, die georganiseerd 
was door D3rde Verdieping en de Walburgisraad. Deze conferentie werd door de Raad 
financieel ondersteund. Plannen van de RvK Arnhem om een conferentie te houden, werden 
daarom uitgesteld. 
- Een 4-tal vertegenwoordigers van de Raad woonden een lezing bij van Hans Stolp op 16 
december. 
 
3. Werkgroepen en samenwerkingsverbanden  
Iedere vrijdag vindt in de Walburgiskerk om 12:30 uur een gebed voor vrede plaats, het 
Coventrygebed. 
 
Het Oecumenisch Platform Arnhem-Noord werd opgeheven. In overleg met de Raad werd 
de organisatie van de Adventsbijeenkomsten overgenomen door de Anglicaanse en de Oud-
Katholieke Kerk. 
 
Viering van het Platform van Migrantenkerken: 
Evenals vorige jaren hield het Platform van Migrantenkerken een viering op Hemelvaartsdag. 
Wina Bakker zit namens de Raad in het Platform Migrantenkerken. 
 
De werkgroep STIOC reisde naar Gera om deel te nemen aan de Reformationstag. Zij namen 
een brief mee van het bestuur van de Raad, waarin steun wordt betuigd met de kerken in 
Gera. Deze hebben te lijden van aanvallen door rechts-populistische groeperingen. 
 
Onze werkgroep Uit-Zicht is in overleg met Vluchtelingen Platform Arnhem. 
 
4. Financieel jaarverslag 2017 
De bijdragen van de lidkerken waren conform de begroting. We sloten af met een tekort van 
€ 2048. Dat was in het beleid opgenomen.  
 
 
Liesbeth Dessens, namens het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem. 
 


