
 1 

 
 
 
 
 
 
JAARVERSLAG OVER 2018 
Dit jaarverslag werd op 26 februari 2019 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 2018 waren de volgende christelijke kerken en  
geloofsgemeenschappen lid van de Raad en vertegenwoordigd door: 
 
     - Anglicaanse Kerk Arnhem-Nijmegen  Martine Koops 
     - Apostolisch Genootschap    Loek van Roon 
     - De Christengemeenschap Arnhem e.o.  Dick Blokker   
     - Doopsgezinde Gemeente    - 
     - Evangelische Broedergemeente   - 
     - Evangelisch-Lutherse Gemeente   Joke Kolkman  
     - Protestantse Gemeente Arnhem   Ans Bosma en Pieter Jan Veenstra 
     - Protestantse Gemeente Schaarsbergen  Henny Beijer 
     - Leger des Heils     Arend van de Venis 
     - Vrijzinnigen NPB Arnhem    Bert Companjen 
     -  Oud-Katholieke Kerk     Joke Kolkman 
     - Parkstraatgemeente (een samenwerkingsverband van de Remonstrantse Gemeente  
             Arnhem en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in Arnhem en omgeving)  

                                                                               Bert Companjen 
     - Rooms-Katholieke Kerk    Alesig Greving en Liesbeth Dessens 
     - Vrij-Katholieke Kerk     - 
     -      Waalse Kerk      Wina Bakker 
 
Als waarnemers waren actief:   
    - Nieuw-Apostolische Kerk    Roelof Cramer en Rob Profijt 
    - Baptistengemeente Centrum   Ingeborg Janssen 
    - Stichting Hemelsbreed    Pieter van der Toorn 
     
Afgevaardigden 
Loek van Roon volgde Gerard Janssen op als afgevaardigde van het Apostolisch 
Genootschap. Vanaf september was Yanti Palte namens de Eusebiusparochie aanwezig bij de 
vergaderingen, met het oog op de mogelijke opvolging van Liesbeth Dessens, die 
aankondigde niet herkiesbaar te zijn vanaf 1 januari 2019. 
 
Vergaderingen 
De algemene vergadering kwam negenmaal bijeen net als het dagelijks bestuur.  
Daarnaast woonden bestuursleden andere besprekingen in kleiner verband bij. 
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Ook in 2018 kon voor vergaderingen gebruik gemaakt worden van de consistoriekamer van 
de Diaconessenkerk, Izaäk Evertslaan.  
 
Het werk van de Raad wordt, op basis van een jaarbegroting, uitsluitend gefinancierd door 
bijdragen van de lidkerken. 
 
Werkgroepen 
In september is het Platform voor Migrantenkerken Arnhem officieel een werkgroep van de 
Raad van Kerken geworden. Wina Bakker (afgevaardigde van de Waalse Kerk) blijft in het 
bestuur van het Platform zitten. 
 
De werkgroep Uit-Zicht is slapend. 
 
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 schrijvers van de maandelijkse column. 
 
Onze informatiebrochure is in 2018 bijgewerkt, gedrukt 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 
 
Via het Symposium op 23 november ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Raad 
van Kerken werden velen in Arnhem bereikt (zie verder op bladzijde 3).  
 
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.  
Op deze bijeenkomst werd de Diaconale Prijs 2017 uitgereikt aan de winnaars. Er hadden 
zich 14 diaconale projecten gemeld. Hiervan kregen 6 projecten een prijs: de 1ste prijs van 
1500 euro werd gedeeld door Het Integratiehuis en Bazar 54; de 2de prijs van 1000 euro 
gedeeld door het Rugzakjesproject en de Stichting Speelgoedbank “De Speelstoet”. 
Tenslotte werd de 3de prijs van 500 euro gedeeld door maaltijdproject Inloophuis Sint 
Marten en Inloopmogelijkheid voor GGZ cliënten. 
 
4 mei 
Op 4 mei werd de herdenkingsdienst gehouden in de Walburgiskerk. Voor de laatste keer op 
die plek. De bijeenkomst werd vormgegeven door vrouwen en wel vertegenwoordigsters 
van de Arnhemse Wereldvrouwen, de werkgroep Coventry en de RK St Eusebiusparochie. De 
dienst werd door een 100-tal mensen bijgewoond, onder wie burgemeester Ahmed 
Marcouch.  
Bij het oorlogsmonument werd een krans gelegd namens de Raad van Kerken Arnhem. 

http://www.rvkarnhem.nl/
http://www.rvkarnhem.nl/
http://www.zininderegio.nl/
http://www.zininderegio.nl/
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Kerkennacht 2019 
Er is besloten om geen initiatief te nemen in welke vorm dan ook om een Kerkennacht in 
2019 te (doen) organiseren. 

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 ondersteunde dit project door de helft van de kosten voor zijn rekening te 
nemen. Ook werd door verschillende leden geholpen bij de voorbereidingen. 

Koken voor Kruispunt 
Vijf keer kookten vertegenwoordigers van de Raad voor de Stichting Kruispunt (opvang voor 
dak- en thuislozen). 

Bijwonen OKO ontbijt  
4 afgevaardigden van de Raad woonden een ontbijt bij, dat het OKO (Overleg Kerken en 
Overheid) organiseerde in september. 

Symposium ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de RvK Arnhem 
Het symposium werd op 23 november gehouden in de Walburgiskerk. Het thema was: De 
toekomst van het Christendom.  
Sprekers waren Hijmen Stoffels, emeritus hoogleraar; Anne Stael, eigenaar van de site 
Bezielende Sprekers; Ernst Terpstra, priester van de Christengemeenschap en 
natuurkundige; Merel Groeneveld, student, die een onderzoek doet bij Migrantenkerken 
over hun activiteiten om jongeren te binden. Ieder belichtte het thema vanuit hun eigen 
achtergrond.  
Na hun inleidingen konden vragen gesteld worden en daar werd volop gebruik van gemaakt. 
De bijeenkomst werd door ongeveer 70 mensen bijgewoond.  
De catering werd verzorgd door de Stichting Dag Hamelen. 

4. Activiteiten van enige werkgroepen   
Iedere vrijdag vond in de Walburgiskerk om 12:30 uur het gebed voor vrede en verzoening 
plaats: het Coventrygebed. Op 14 december was het gebed voor het laatst in de 
Walburgiskerk. Na het gebed werden het Cross of Nails, de Coventry-kaars en -vlag in 
processie naar de Waalse Kerk gebracht. Vanaf 4 januari 2019 zal het gebed wekelijks in de 
Waalse Kerk plaatsvinden. 
 
Viering van het Platform van Migrantenkerken: 
Evenals vorige jaren hield het Platform van Migrantenkerken een viering op Hemelvaartsdag. 
Deze was dit jaar georganiseerd door de geloofsgemeenschap de Deur in het Matserhuis. 

5. Informatie-uitwisseling tijdens vergaderingen 
Tijdens de vergaderingen was er informatie-uitwisseling met: 
- Jurriën den Hollander, predikant bij de Zevende-dags Adventisten, die contact met de 
geloofsgenoten van de Raad als zeer waardevol ervoer. 
- Pieter van der Toorn van de Stichting Hemelsbreed meldde dat er maandelijks een Taizé 
viering plaats vindt in de Lucaskerk op de zondagnamiddag. 
- Ad Boogaard, pastor-coördinator van de Dr3de Verdieping, praatte ons bij tijdens de 
vergadering in april. 
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- In juni waren vele leden van de Raad aanwezig bij een gesprek met Michael Kleim, 
predikant uit Gera, Duitsland 
- Ook in juni kwamen Klaas v.d. Hoek, Ida Eldering en Theo van Driel de Raad informeren 
over alle werkzaamheden die het STIOC verricht voor hun contacten in het buitenland. 
- De Raad werd geïnformeerd door Maya Lievegoed over het programma Old-School 
Vreedenhoff. In dit project interviewen jongeren oudere mensen om zo hun vaardigheden 
om met mensen om te gaan te vergroten. 
 
6. Vertegenwoordigingen namens de Raad in andere besturen 
- Johannes Kon, voorzitter, vertegenwoordigde de Raad in het programmabepalend orgaan 
van RTV-Arnhem, tot en met januari 2018.  
- Ook vertegenwoordigde hij de Raad in het bestuur van de Dr3de Verdieping (voormalig 
Stadspastoraat). Het hele bestuur stapte op in december naar aanleiding van het beleid van 
de Protestantse Gemeente Arnhem, die de Dr3de Verdieping financiert en deze 25% wil 
korten. 
-Hij vertegenwoordigde de Raad in het Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen. 
-Berthilde Meinen vertegenwoordigt de Raad in het bestuur van het Arnhems 
Studentenpastoraat tot zij gedurende het jaar stopte. Aangezien er grote veranderingen 
aankomen heeft de Raad besloten geen nieuwe vertegenwoordiger af te vaardigen. 
-Trees Bartelds vertegenwoordigde de Raad in het bestuur van de Stichting Kruispunt. 
- Wina Bakker vertegenwoordigde de Raad in het Platform Migrantenkerken en bleef dit 
doen, nadat het Platform werkgroep van de Raad werd. 

7. Financieel jaarverslag 2018 
De bijdragen van de lidkerken waren conform de begroting. Zie verder de website van de 
Raad van Kerken Arnhem: www.rvkarnhem.nl  
 
 

 
Liesbeth Dessens,  
lid van het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem tot januari 2019. 
 

http://www.rvkarnhem.nl/
http://www.rvkarnhem.nl/

