Zonder zonden – maar toch begaan
Jaarverslag 2020 Raad van Kerken Arnhem

Organisatie en samenstelling
Vergaderingen
De AV (Algemene Vergadering) - ons hoogste verenigingsorgaan - kwam 5 x
i.p.v. 9 x bijeen (januari, februari, juni, september en oktober) : de eerste 2 x nog
regulier; in juni als de afsluiting van het seizoen in de "Barzaal" van de Bakermat
onder de Diaconessenkerk.
Dat bleek de laatste maal te zijn - na 30 jaar huisvesting in de kerk aldaar.
Reden : de Diaconessenkerk is verkocht en we kunnen er niet meer terecht.
In september en oktober vonden we gastvrij onderdak in de Voorhof van de
Parkstraatgemeente; de bestuurs- vergaderingen vonden toentertijd plaats in de OudKatholieke Kerk.

Samenstelling
-

Bruno Vreeburg nam namens de RK Eusebiusparochie de plaats in van Alesig
Greving en hij werd tevens DB-lid. Yanti Palte verliet de vereniging.

-

Loek van Roon heeft ons DB verlaten - om hem moverende redenen - en
dientengevolge is het decennialange lidmaatschap van het Apostolische
Genootschap in de RvK Arnhem opgeheven door deze toch trouwe adherent.

-

Gelukkig is de Baptistengemeente Arnhem Centrum (BGAC) nu formeel toegetreden.
Ook de GPV/ Koepelkerk acht zich inmiddels onderdeel en lid van de Raad van
Kerken Arnhem. We heten haar welkom in de brede oecumenische beweging in
Arnhem ! [in mei 2021 formeel toegetreden].

Activiteiten
A. Extern overleg
* OKO : de 3 vergaderingen in dit verslagjaar (april, juni en september) gingen niet door wat
zeer te betreuren valt. Kerk en Overheid hebben elkaar nog wel het nodige te melden, blijkt
uit het ingestelde onderzoek van de gemeente Arnhem naar onze opvattingen over armoede,
schulddienstverlening en de ambtelijke bureaucratie in Arnhem.
Penningmeester RvK Arnhem (diaken PGS) en (v.m.) voorzitter participeren - waar mogelijk
- en naar vermogen.
* Petersborgberaad : kon slechts 1x professioneel plaatsvinden. Armoede blijft het thema
van dit interkerkelijke en bredere beraad. Penningmeester en (v.m.) voorzitter van de RvK
Arnhem participeren erin.
* Koffieclub armoedebestrijding : met formele leden als Dullertsstichting, Voedselbank,
Caritas, Diaconie, Kledingbank, Speelgoedbank, Broodbank (= stichting EcoVrede),
Humanitas, Wasstraat Klarendal, Arnhemse Uitdaging en RvK Arnhem floreert. Sessies bij
de AU en Mantel rijwielbedrijf waren zeer succesvol.
* Hart voor Arnhem

De 2 sessies met onze christelijke, meer orthodoxe geloofsgenoten in dit bidstondoverleg
waren prettig om te ervaren; een wat andere wijze om tot elkaars hart te komen, zeker en
vast.
* Moskeeorganisaties
Het enige contact met onze broeders en zusters in de Heer/ Allah bestond dit jaar uit het
ondersteunen van de komst van een heuse moskee aan de Westervoortsedijk van de
moskee-organisatie Aya Sofia na alle eerdere noodgedwongen onderkomens in aftandse en
afgekeurde gebouwen.
B. Intern overleg
* Nieuwjaarsreceptie en brochure
Deze werd helaas wat matig bezocht - reden waarom deze in 2021 niet zal worden
gecontinueerd. De brochure is breed verspreid, maar kent snelle en noodzakelijke
aanpassingen. Voortaan zal dat digitaal gebeuren.
* Bulletin RvK Arnhem verscheen trouw iedere maand met relevant oecumenisch nieuws
voor de regio met dank aan onze hoofdredacteur Gerrit Koning.
* 4 mei - viering
Dit jaar wel erg karig. Martine Koops en uw (v.m.) voorzitter legden een krans namens de
RvK Arnhem op een leeg Audrey Hepburnplein bij het vrijheids- monument "Mens tegen
Macht". Een echte "viering" vond niet plaats.
* Week van Gebed : na de eerdere succesvolle sessie in januari 2020 zijn de
voorbereidingen voor 2021 in meer dan volle gang [en succesvol afgerond].
* En dan was er het goedlopende project "Geloven in Arnhem" o.l.v. Kees Tinga. Zie zijn
verslagen in ons Bulletin. Zijn kompanen lieten hem door het jaar heen successievelijk
helaas in de steek. In 2021 wordt het project nog wel voortgezet.
* Financiën
De Raad van Kerken Arnhem mag zich verheugen in een consequente betaling van het
lidmaatschapsgeld. Volgend jaar zullen we ons moeten beraden over de hoogte van de
bijdragen [inmiddels gehalveerd].
* ESF (Eef Sybesma Fonds)
De Raad van Kerken Arnhem werd in 2020 verblijd met een ongehoord hoog legaat. Er is
voor de besteding ervan een fondscommissie - met een extern lid - ingesteld, die door
berichtgeving over reglement en voortgang op de website en via folders van zich zal laten
horen.
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Ver. Raad van Kerken Arnhem
Arnhem, 10 december 2020
Arnhem, 2 juni 2021

