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JAARVERSLAG 2015
van de

Raad van Kerken Dieren e.o.

Dieren; maart 2016

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken Dieren e.o.
in haar bijeenkomst in de maand maart 2016.
VOORWOORD van de VOORZITTER
Vrede
Je kunt het niet zien
maar je kunt het altijd maken.
Je kunt er emotioneel mensen mee raken.
Was het maar altijd en overal.
Dat de aarde beter worden zal.
Kinderen die met elkaar spelen in alle vrijheid,
zonder dreiging, zonder angst maar met blijheid.
Laat ieder zijn medemens respecteren.
Dan zal de vrede over de wereld regeren.
Help je mee of ben je tegen?
Ga je er mensen toe bewegen?
Om met elkaar de goede weg in te slaan.
En er samen helemaal voor te gaan.
Dan wordt de wereld zoals hij is bedoeld.
En wordt de vrede overal gevoeld.
Want alle mensen groot en klein
hebben er recht op gelukkig te zijn.

(18 april 2015; gedicht - Fleur Schouten)

Fleur Schouten is een basisschoolleerling. Zij reikte ons als Raad via haar
eigen vredesgedicht aan. Haar gedicht klonk in de maand april tijdens de
openluchtviering in de bevrijdingsmaand bij uitstek voor Dieren en omstreken. En
vele luisteraars hebben toen de woorden van deze poëtische kanjer gehoord.
Voor mij blijven haar woorden een inspiratiebron. Want een betere wereld,
respect en de goede weg inslaan telt tussen mensen en telt tussen groepen, telt
tussen gelovigen onderling en de verschillende gelovigen, elk met hun eigen
kerkelijke gewoontes en tradities. Inderdaad: “vrede” is bruggen bouwen, binnen
en buiten de kerk. Zèlfs binnen en buiten de kerken. Als Raad van Kerken Dieren
e.o. zullen we dit blijven stimuleren.
ds. J.B. Quik-Verweij
(voorzitter Raad van Kerken Dieren e.o.)
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A) VERSLAG vanuit het BESTUUR
1 )Samenstelling bestuur
Op 31 december 2015 is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter

secretaris
penningmeester
leden

mevrouw ds. J.B. Quik-Verweij
afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren
en Dieren N.O.
lid pastoresconvent Veluwezoom
mevrouw H. Brouwer-Stronks
lid Protestantse gemeente te Dieren
de heer J.W.M. Jansen
afgev. RK-parochie, locatie te Dieren
mevrouw G. van Gulyk-Kuiper
afgev. Protestantse gemeente te Dieren
de heer M.C. Oldenburg
afgev. Protestantse gemeente te Dieren
vacant
afgev. Protestantse gemeente Elllecom-de Steeg
mevrouw M. Elzebroek
afgev. RK-parochie, locatie Dieren
de heer C. Verburg
afgev. Hervormde gem Spankeren, Laag Soeren
en Dieren N.O.
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2) Vergaderingen
We vergaderden dit kalenderjaar wederom 5 keer op donderdagavond te weten 22
januari, 26 maart, 22 mei, 24 september en 26 november waarvan 1x in het
Inloophuis en de overige vergaderingen waren in de huiskamers van de leden zelf.
Eind juni sloten we het vergaderseizoen af in Herberg “De
Luchte” (Zutphensestraatweg, Spankeren) waarin we op passende wijze afscheid
namen van Gera van Ek
3) Activiteiten
De herdenking van de Bevrijding is dit jaar gezien het jubileumjaar - aanleiding voor de
Raad van Kerken Dieren e.o. om twee extra
activiteiten te organiseren. De werkgroep “70
jaar Bevrijding”, bestaande uit Jan Jansen,
Hannie Brouwer en ds. Quik, zijn de motor
achter het Dierense Bevrijdingsconcert in de
Ontmoetingskerk (18 april) en de
oecumenische
openluchtdienst in de Hof te Dieren(19 april). Met
hulp van RIQQ en muzikanten uit de regio en met
de financiële hulp van verschillende donateurs
waren zowel het concert als de viering twee
prachtige ontmoetingsmomenten tussen mensen
van verschillend pluimage. De hand en span
diensten van vele vrijwilligers hebben ook
gezorgd voor een feestelijk gevoel dat past bij dit
jubileum. Een nieuwe openluchtviering wordt
aangeraden.
Op 19 juni is in de Emmaüskerk een vesper gehouden in het kader van de
Kerkennacht 2015. Pastor H. Eerkens en ds. J. Quik-Verweij waren de
voorgangers. Zij volgden het landelijke thema “Binnenste buiten”. Ondanks flyeren
op de markt en postercampagne in Dieren was de groep aanwezigen klein (12
bezoekers). Met vuurkorven en een lekker glas was er een prettig nagesprek
buiten op het plein. Gezien de kleine aantallen beraadt de raad zich nog over de
route voor de Kerkenacht 2017.
Het sluiten van de parochie “Levend Water” in mei 2015 en daarna de aansluiting
van katholiek Dieren, Ellecom, de Steeg, Velp en Rheden bij de Eusebius parochie
Arnhem doet de raad ook nadenken over oecumenische activiteiten buiten haar
grenzen. Aangezien de Raad van Kerken Rheden niet meer bestaat is het goed
breder te denken en wellicht ook breder te gaan organiseren. Dit punt staat
regelmatig op de agenda.
Natuurlijk brengen we in het najaar weer de Ramadangroet naar de leden van de
moskee en de Nieuwjaarsgroet naar de leden van de Joodse Sjoel. Beide groepen
waarderen deze geste van meeleven en contact.
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Het jaar beginnen we met twee nieuwe afgevaardigden van de protestantse
gemeente Ellecom en de Steeg. Aan het einde van het jaar zijn hun stoelen leeg
en is de plek vacant. Andere verwachtingspatronen maken voor dit duo dat banden
heeft met I.K.O.E.S snel afscheid noodzakelijk.
In 2016 hopen we de nieuwe imam en de nieuwe pastoor te ontmoeten.
Deze traditie om nieuwe voorgangers binnen de vergadering uit te nodigen willen
we graag in stand houden.

4) Financiën
In januari 2016 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren H. Grutters
en A. van Veelen, de administratie in orde bevonden en het bestuur
gedechargeerd. De jaarrekening werd, anders dan in 2013, afgesloten met een
batig saldo van totaal € 498,99 afgesloten. De contributie van € 0,20 per lid kon
daardoor voor 2016 ongewijzigd blijven. Het positieve resultaat over 2015 is te
danken geweest aan de bijdrage van de Buurtschap Dieren en aan het gratis
beschikbaar stellen van materieel door enkele Dierense bedrijven voor het
openluchtviering in april 2015 ter gelegenheid van het 70 jarige bevrijdingsfeest.
De balanspositie is weer met dit positieve exploitatieresultaat op een gewenst en
voldoende solide niveau gekomen van € 1535,98.
B) VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN
1.Werkgroep Geloof en Maatschappij (verslag: Klaas Pieter Plantinga)
De werkgroep is in 2015 zes keer bij elkaar gekomen. Tijdens de vergadering van 22 april
heeft Johan Plasman afscheid genomen. Zijn rol als penningmeester is overgenomen door
Bertus Schoenmakers. Op 19 maart is tijdens een extra vergadering de voortgang, ideeën
over- en van de werkgroep uitgebreid besproken. Voor de vergadering op 15 oktober is
Marieke van Voorst uitgenodigd om suggesties te geven over het verbeteren van de PR.
Er zijn in 2015 drie thema-avonden georganiseerd:
1. 11 januari: Flexwerk, tegen welke prijs? Spreker is Jan Verhoeven,
vakbondsbestuurder en parochiaan in Dieren. Deze avond wordt aandacht besteed
aan de positie van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. Door de flexibilisering
van de arbeidsmarkt hebben steeds meer mensen een onzeker bestaan. Jan
Verhoeven schetst op deze avond ontwikkelingen en achtergronden en gaat in
gesprek over opinies en oplossingen.
2. 12 april: De gave en opgave van 70 jaar bevrijding door ds. Bram Grandia,
oud- Ikon pastor , lid van Kerk en vrede. Deze avond sluiten we aan bij een
gegeven dat velen op de een of andere manier bezighoudt: de gemeente Rheden is
70 jaar bevrijd. Tegelijkertijd zijn er ook grote zorgen over de situatie in onze wereld
van vandaag, over plaatsen waar vrijheid en bevrijding weer sterk onder druk lijken
te staan.
3. 4 oktober: Economie “Waar blijft de mens? Door Prof. dr. Arjo Klamer, Erasmus
Universiteit Rotterdam. Tijdens deze druk bezochte en inspirerende thema-avond
wordt stilgestaan bij de menselijke verantwoordelijkheid voor een humane
economie in Nederland. En welke alternatieven kunnen er geboden worden aan
6

mensen die niet alleen het financiële belang willen dienen. Hoe kunnen we zelf
bijdragen aan verandering, waar liggen onze mogelijkheden?

2.Regionale werkgroep Kerk en Israël Dieren (verslag: Tom Algra)
Dag van het Jodendom
De werkgroep heeft meegewerkt aan de Dag van het Jodendom. In dat kader heeft dr.
Henk Janssen ofm op 15 januari in de Dierense Sjoel een lezing gehouden over het
thema “Onze Vader als Joods gebed tussen de andere Joodse gebeden”. Het was een
boeiende, door ongeveer 30 belangstellenden bezochte, avond.
Leerhuisavonden
Door de werkgroep zijn dit jaar twee leerhuisavonden georganiseerd.
- De eerste avond op 18 november is verzorgd door Riet Mendel. Zij heeft met
de ongeveer 20 bezoekers het Bijbelboek Ruth besproken. Dit is een boek
over “leven”. Alle facetten daarvan zijn beschreven: hongersnood,
wegtrekken van je geboortegrond, trouwen, sterven, naamsverandering,
overgaan tot het Jodendom, terugkeer, zwagerhuwelijk, losser, verborgen
verlossing, aren lezen, verplicht laten staan van hoeken van het graanveld,
huwelijk met Boaz en geboorte van hun zoon Oweed, de vader van Jisjai, de
vader van David. Het is een erg boeiende avond geworden.
- De tweede avond vond plaats op 9 december. Mevrouw drs. Dodo van Uden
heeft een inleiding gehouden over het Bijbelboek Esther. In dit boek wordt
een verhaal van onderdrukking en bevrijding verteld. We vinden hier ook een
beschrijving van het verschijnsel “Jodenhaat”die tot op de dag van vandaag
actueel is. Ook deze, door ongeveer 25 mensen bezochte avond was erg
boeiend.
Beide avonden hebben in zijn totaliteit 45 betalende bezoekers getrokken. Helaas te
weinig om kostendekkend te werken. Ook het komend jaar zullen we doorgaan met
het organiseren van leerhuisavonden.
Provinciale Ontmoetingsdag
Op 10 maart organiseerde de Provinciale Werkgroep Gelderland van Kerk & Israël
een ontmoetingsdag voor alle leden van de plaatselijke werkgroepen in de
Koepelkerk in Arnhem. Rabbijn Tamarah Benima heeft daarbij een inleiding
gehouden over het thema “Pesach/Pasen: onopgeefbaar verbonden?”
‘s Middags heeft de heer Kellerman verteld over het Joodse leven in Arnhem.
Daarna brachten Samuel en Marc Golub Joodse muziek ten gehore. Al met al een
interessante en geslaagde ontmoetingsdag.
Overig
- Door het blad Kerk & Israël Onderweg dat vier keer per jaar verschijnt, wordt de
werkgroep op de hoogte gehouden van verschillende onderwerpen en activiteiten
die landelijk en provinciaal worden georganiseerd.
- Ook van de Stichting Pardes, voorheen de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica
wordt regelmatig informatie ontvangen
- De Israëlzondag, gehouden op 4 oktober, had als thema “woorden van leven,
bronnen van vreugde”
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- Voor de kerk- en parochiebladen werd door de werkgroep kopij aangeboden.
- De voorbereidingen voor de Dag van het Jodendom 2016 (gekoppeld aan 23 januari
2016) zijn gestart.
3.Nachtwake te voet (verslag: Wytse Noordhof)
Ook dit jaar werd er weer een Nachtwake-te-voet georganiseerd. Met een nieuwe
'kerngroep' (André Weel, Henny Doevendans en Wytse Noordhof) startten we in
januari met de eerste oriënterende bespreking. Aan vijf kerken werd deelname
gevraagd: Ontmoetingskerk en de Emmaüskerk te Dieren, de Petruskerk in
Spankeren, de St. Nicolaaskerk in Ellecom en de St. Martinuskerk in Doesburg (i.p.v.
de Martinikerk, die dit jaar wegens restauratiewerkzaamheden lange tijd gesloten
was). Een impressie van de nacht zelf verscheen in de diverse kerkbladen na afloop.
Hieronder de impressie (plus een fotocollage) uit Kerknieuws van april 2015.
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4.Oecumenische liturgiegroep (verslag: Jesca Koppens)
Onze werkgroep bestaat sinds eind 2015 uit zeven leden: Ann Jansen, Josje van der
Marel en Jesca Koppers namens de Emmaüskerk en Jannie Vreugdenhil, Betty
Boiten, Ab Meeldijk en Hans Ringers namens de Ontmoetingskerk. Helaas heeft
Gerrit Jan Bos ons, door zijn ziekte, moeten verlaten. We zoeken nog een vervanger
uit Spankeren. De samenwerking blijft prettig zowel met de voorgangers als in de
groep. Er wordt uitgebreid rekening gehouden met de aangedragen liturgie, maar
ook met de gewoonten en gebruiken van de gastkerk. Bij de keuze van de liederen
houden wij rekening met het materiaal van het koor maar hebben ook oog voor de
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gemeentezang, zoals bij het openings- en slotlied. Wederom hebben we voor de
Vesperdienst gebruik mogen maken van de Mariakapel in de Emmaüskerk. In het
algemeen is de opkomst tijdens de vieringen goed te noemen.
Zondag van de Eenheid: Emmaüskerk 18 januari 2015
Voorgangers: ds. Joke Quik-Verweij en pastor Han Eerkens. Het thema: Dorst?
We konden deze viering voorbereiden met het aangeleverde materiaal van de
kerken uit Brazilië. Deze kerken hebben in 1982 een landelijke Raad van Kerken
opgericht, de CONIC. Daarin werken rooms-katholieken, lutheranen, anglicanen en
methodisten samen. “Water” was een fijn onderwerp. De eenheid van onze
kerkelijke gemeente hebben we symbolisch uit willen drukken door twee kannen
water bij elkaar te gieten. Eén met water uit de IJssel en één uit de Soerense beek.
Alle teksten en liederen waren geheel op elkaar afgestemd, waardoor iedereen het
een mooie viering vond en men nog stevig napraatte over deze viering. Omdat er
helaas geen kindernevendienst was, heeft pastor Han Eerkens voor de aanwezige
kinderen een verhaal over een vissenfamilie in een rivier voorgelezen. Dat werd zo
levendig gedaan dat iedereen in de kerk ademloos het verhaal, dat uit twee delen
bestond, volgde. Ook de “warme” overweging van ds. Joke Quik sloeg helemaal op
het thema. Ondanks het koude en natte weer waren er nog 163 personen aanwezig
naast het Kerkkoor uit de Ontmoetingskerk onder leiding van Ronald Brons. Marieke
van Voorst heeft de begeleiding verzorgd. Na afloop kon iedereen nog genieten van
een kopje koffie in de patio.
Aswoensdag; Emmaüskerk 18 februari 2015
Voorgangers: diaken Anton Bos uit Brummen en ds. Henk Boonen
Omdat ds. Kees Bochanen griep had werd hij op het allerlaatste moment prima
vervangen door ds. Henk Boonen. Er waren ongeveer 80 personen aanwezig, het
Kleopaskoor niet meegeteld. Dit keer mochten er van hogerhand (Bisschop) geen
pastoraal werkers een askruisje uitdelen wel een diaken. Daarom heeft diaken
Anton Bos uit Brummen hun taak overgenomen. De as voor het askruisje moest in
een Eucharistieviering door een priester gewijd worden en de diaken moest daarbij
aanwezig zijn. Hij heeft deze gewijde as ’s avonds meegebracht. Omdat wij toch een
palmtakjesverbranding in de kerk wilden hebben besloten we de nieuwe as volgend
jaar te laten wijden en dan in onze parochie te gebruiken. De parochianen hebben
daarvoor hun oude palmtakjes meegebracht. Met toestemming van de vicaris mocht
de dominee ook het askruisje uitdelen. Anton Bos heeft, alvorens we aan de
verbranding begonnen, uitgelegd hoe de vork in de steel zat. Al met al was het een
sfeervolle viering opgeluisterd met goed aansluitende liederen. Iedereen verliet in
stilte de kerk.

Bevrijdingsviering; Hof te Dieren 19 april 2015
Voorgangers: ds Kees Bochanen en Pastor Nico Kok. Thema is:
“Vrede vraagt Meer” Omdat in Dieren het feit herdacht werd dat
Dieren 70 jaar geleden bevrijd werd had de RvK met Twickel
kunnen regelen, dat wij een Openluchtviering konden
organiseren in het Hof te Dieren. Het weer was prima met een
lekker zonnetje. Er stonden 200 stoelen voor de mensen klaar
maar dat aantal bleek
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achteraf veel te weinig te zijn. Gelukkig hadden we voldoende boekjes. Het was een
indrukwekkende viering waarin ds. Bochanen iedereen, ook de internationale
studenten uit Den Haag, welkom heette.
Fleur Schouten las het door haar, enkele jaren geleden, zelf geschreven gedicht
“Vrede” voor. Pastor Kok had een zeer inspirerende overweging. Tijdens de
kindernevendienst maakten de kinderen een kraanvogel, die allemaal aan een lang
snoer gebonden werden. De internationale studenten waarvan enkelen uit een zeer
onrustig gebied kwamen mochten dit snoer in ontvangst nemen om de vrede over de
hele wereld te symboliseren. Net op dat moment vlogen er twee ooievaars over ons
heen. Het gelegenheidskoor had zeer toepasselijke liederen ingestudeerd, waarbij het
lied “Niet verdeeld” ( tekst van burgemeester Aboutaleb en muziek van Wick Gispen)
indruk maakte.
Helaas kon het interview met dhr. (96) en mevr.(90) Van der Kloot-Meijburg door
omstandigheden niet door gaan. Zij zouden enkele herinneringen aan de oorlog
met ons delen. Na afloop stond de koffie en thee voor ieder klaar. De voorgangers
en enkele belangstellenden hebben na de viering de bloemen, die bij het altaar
stonden, naar het dicht bij de muur gelegen monument van Theo Dobben gebracht.
Hij is op die plaats aan het einde van de oorlog gefusilleerd. Met
ons liep een mevrouw mee met een bosje bloemen om het daar
ook neer te leggen. Zij vertelde dat ze met de dochter van Theo
Dobben in de klas had gezeten. Die dochter werd op
een morgen uit de klas gehaald en zij heeft haar nooit meer
teruggezien. Heel ontroerend. Iedereen vond het een mooie
viering, alles verliep heel goed al moesten
er vele mensen staande de viering meemaken.
Zondag van de vrede; Ontmoetingskerk 20 september 2015
Voorgangers: ds. Henk Boonen en pastor Han Eerkens.
Met medewerking van het RK Kleopaskoor onder leiding van Joep Stappers.
Thema: Vrede verbindt. De PAX- krant verschafte ons verschillende suggesties voor
vieringen. Samen met de voorgangers en een lid van het Kleopaskoor hadden wij
een waardevolle voorbereiding. Omdat de eerste schriftlezing 1 Koningen 21 nogal
moeilijk was, besloten we deze door vijf personen te laten voorlezen, zodat het
begrijpelijker werd. Pastor Eerkens had een zeer toepasselijke overweging, waar we
thuis nog even stevig over na moesten denken. Zowel de teksten als de liederen
waren mooi op elkaar afgestemd. Na afloop hoorden wij ook dat iedereen het een
fijne- en goede viering had gevonden, waarin de gelovigen goed mee konden zingen.
Fijn was het dat er ook een kindernevendienst was die goed ingeleid werd door ds.
Boonen. De kerk was redelijk gevuld met ook vele Katholieken. Na afloop werd er
geanimeerd gediscussieerd over de viering.
Eerste Zondag van de Advent; Adventsviering 29 november 2015
Voorganger; ds F. Ort. Fluitisten: Christine Schellevis en Corrie van ’t Spijker.
Thema: Verwachting. Voor de tweede maal hebben we gebruik mogen maken van
de Mariakapel in de Emmaüskerk. De voorbereiding ging heel soepel en ook Corrie
van ’t Spijker was daarbij aanwezig. De kapel was gezellig “gevuld”. Er waren 38
bezoekers en ook deze keer moesten we extra stoelen bijzetten. Het was een mooie
viering en ds. Ort had een zeer goede overweging naar aanleiding van een miniatuur
van de Annunciato door de gebroeders Van Limburg. Zij waren Nijmeegse meesters
aan het Franse Hof (1400-1416). Deze miniatuur is een onderdeel van een
getijdeboek met als titel “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. De collecte was
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voor het Dushihuis in Ellecom en heeft € 85,52 opgebracht. Na afloop, in een warme
hal, hebben we onder het genot van een kopje chocolademelk of thee nagepraat
over de fijne viering.

5.Vespers 40-dagentijd (verslag: ds. Quik)
Voor de tweede keer op rij worden de vespers gekoppeld aan de Stille Week. Op
maandag 30 maart, op dinsdag 31 maart en op woensdag 1 april was er een korte
viering waarin drie voorgangers uit de regio voorgingen, te weten ds. Boonen, ds.
Quik-Verweij en pastor Kok. Iconen brachten deze keer de hemel dichterbij. De
koffiestop met informatie over het collectedoel was gekoppeld aan de 2e viering. We
zagen- en hoorden na afloop van de vesper over het wel en wee van de harde
werkers op de theeplantages in Sri Lanka (voormalig Ceylon).
6.Ambassade voor Vrede (verslag: Henny Doevendans)
De werkgroep Vrede-Baris heeft in 2015 acht bijeenkomsten gehad voor de planning
van de Vredesmanifestatie op 21 september 2015. De leden van de werkgroep zijn:
Gerda Schotanus, voorzitter, Henny Doevendans, secretaris en Rini van de Ven.
Dit jaar was het thema “Vrede verbindt”.
De Emmaschool is dit jaar benaderd om tekeningen door schoolkinderen te laten
maken en deze zijn rond Calluna in winkels gehangen en bij de manifestatie op
Callunaplein bij de beren. Het Repair Café is in het zonnetje gezet, waarna wij buiten
hebben genoten van hapjes van de verschillende culturen.
Het filmhuis heeft in de Vredesweek in overleg met ons een film gedraaid die met
het thema verband hield. Wij hebben bekend gemaakt dat wij om de maand de
laatste zaterdag van de maand om 11.00 uur op Callunaplein bij de beren “Zwijgen
voor Vrede”.

7.Wereldgebedsdag (verslag: Hannie Brouwer)
De Wereldgebedsdag 2015 is voorbereid door vrouwen uit de Bahama’s met als thema
“Begrijp je mijn Liefde? Op de voorplaat van de orde van dienst staat het schilderij van
Chantal E.Y. Bethel met de titel “Blessed”. De eilanden van de Bahama’s worden in dit
schilderij verbeeld door de nationale vogel de flamingo. De flamingo buigt zich in volle
overgave naar de voeten van Jezus want daar is vergeving, vrede en liefde te vinden!
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In Dieren heeft deze viering plaats gevonden op vrijdag 6 maart in de Emmaüskerk. Het
was een goede viering al was de opkomst niet erg groot. De Wereldgebedsdag is vele
jaren door een vaste groep van drie mensen voorbereid. Deze voorbereidingsgroep heeft
om verschillende redenen besloten te stoppen. Er heeft zich helaas nog niemand
aangemeld om de voorbereiding van de Wereldgebedsdag in Dieren over te nemen.
8.Werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen (I.R.O.) waarin de Raad van Kerken van
Dieren e.o. deelneemt (verslag: Geertruida van Gulyk-Kuiper)
Samenstelling werkgroep
namens de Selimiye Moskee Dieren: Mevrouw Cansu Karabulut-Evcil
en de heren Gökhan Alarsan en Ali Karabulut;
namens de Raad van Kerken Dieren e.o.: mevrouw Geertruida van Gulyk-Kuiper;
namens de Protestantse gemeente te Dieren: de heer Jan Boogaard;
namens de Protestantse gemeente Ellecom/De Steeg: mevrouw Suzanna Graver;
namens de RK parochie Sint Eusebius locatie Dieren: mevrouw Ingrid Klein-Verveen;
namens de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland: de heren Rob Cassuto,
Sem van Gelder en Michaël Mendel.
Vergaderingen
De leden van de werkgroep kwamen dit jaar 5 keer bij elkaar voor een vergadering.
Er zijn dit jaar geen activiteiten ontwikkeld voor onze gezamenlijke achterban.
Activiteiten
In 2015 zijn de inleidingen door de werkgroep leden voortgezet. De inleidingen zijn
gehouden over motivatie en inspiratie voor de werkzaamheden binnen de kerk,
moskee en synagoge, met als achtergrond de wijze waarop hij/zij het geloof beleeft.
Naast deze inleidingen is ook aandacht besteed aan meer wereldse gebeurtenissen
en ontwikkelingen die van belang zijn om binnen de werkgroep te bespreken.

13

