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VOORWOORD	  

	   	  
***********************************************************************	  
	  
Wie	  dit	  jaarverslag	  overziet	  zal	  merken	  dat	  de	  raad	  inzet	  op	  vieren,	  leren	  en	  ontmoeten.	  	  
Dit	   laatste	   accent	   komt	   voort	   uit	   de	   renovatie	   van	   de	   sjoel	   (in	   2009)	   en	   de	   groeiende	   informele	  
contacten	  met	  de	  moskeegemeenschap	  (al	  vanaf	  2001).	  Het	  grote	  publieke	  verlangen	  om	  van	  elkaars	  
spiritualiteit	   te	   horen	   en	   deze	   te	   delen	  waren	   de	   drijfveer	   om	   interreligieuze	   ontmoetingen	   in	   2011	  
weer	  inhoud	  te	  geven	  en	  in	  2012	  voor	  te	  zetten.	  	  
	  
	  
	  

God,	  
U	  die	  door	  mensen	  Allah,	  JHWH	  of	  God	  genoemd	  wordt.	  

Waarom	  zijn	  de	  mensen	  zo	  vol	  van	  U?	  
Waarom	  	  maken	  ze	  U	  tot	  doel	  van	  hun	  leven?	  

Waarom	  bouwen	  mensen	  synagogen,	  kerken	  en	  moskeeën?	  
Waarom	  geven	  ze	  U	  allerlei	  namen,	  schrijven	  ze	  boeken	  vol	  over	  U?	  

U	  moet	  er	  dus	  zijn!	  
Mag	  ik	  U	  leren	  kennen	  doorheen	  Uw	  verhaal?	  

	  
(schrijver	  onbekend)	  

	  
	  
Qua	  bemensing	  heeft	  de	  raad	  genoeg	  capaciteit.	  Met	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  verschillende	  talenten	  
binnen	  het	  bestuur	  is	  er	  voldoende	  beleid	  te	  maken	  en	  uit	  te	  voeren.	  De	  raad	  vindt	  het	  wel	  nodig	  om	  
meer	  zichtbaar	  te	  zijn	  in	  de	  maatschappij	  van	  nu.	  	  Ze	  denkt	  dat	  het	  uitbreiden	  van	  de	  public	  relations	  
(p.r.)	  via	  de	  media	  hieraan	  zeker	  kan	  bijdragen.	  De	  wens	  voor	  een	  eigen	  website	  hangt	  hier	  dan	  ook	  
mee	  samen.	  
	  

Zien	  of	  gezien	  worden,	  
horen	  of	  gehoord	  worden:	  
“That’s	  the	  question!”	  

	  
(schrijver	  onbekend)	  

	  
	  
	  
	  
Ds.	  J.B.	  Quik-‐Verweij	  
Voorzitter	  Raad	  van	  Kerken	  Dieren	  e.o.	  
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JAARVERSLAG	  OVER	  2011	  
	  

***************************************************************************	  
	  

1	   SAMENSTELLING	  BESTUUR	  
In	   januari	   2011	   verlaat	   James	   Brenninkmeyer	   na	   6	   jaar	   tomeloze	   inzet	   de	   raad:	   hij	   wordt	   met	  
warme	  woorden	  en	  een	  presentje	  uitgezwaaid.	  Jan	  Jansen	  is	  zijn	  opvolger	  en	  gaat	  ook	  zijn	  functie	  
van	  penningmeester	  vervullen.	  Vanwege	  een	  verhuizing	  uit	  liefde	  verlaat	  Mieke	  Dijkema	  in	  maart	  
2011	  (per	  direct)	  de	  raad.	  We	  hopen	  later	  in	  de	  tijd	  nog	  officieel	  afscheid	  van	  haar	  te	  nemen.	  De	  
raad	  verwacht	  een	  waardige	  vervanger	  uit	  haar	  gemeente.	  
	  
Per	  31	  december	  2011	  was	  het	  bestuur	  daarmee	  als	  volgt	  samengesteld:	  
Voorzitter	   Mevrouw	  Ds	  J.B.	  Quik-‐Verweij	  	  

afgev.	  Hervormde	  gemeente	  Spankeren,	  Laag-‐Soeren	  en	  Dieren	  N-‐O	  	  
Secretaris	   	   Mevrouw	  H.	  Brouwer-‐Stronks	  	  

afgev	  .	  Protestantse	  gemeente	  Dieren	  
Penningmeester	   De	  heer	  J.W.M.	  Jansen	  	  

afgev.	  RK	  parochie,	  locatie	  Dieren	  
Leden	  	   	   Mevrouw	  G.	  van	  Gulyk	  

afgev,	  Protestantse	  gemeente	  Dieren	  	  
	   	   	   De	  heer	  J.	  van	  de	  Boogaard	  	  

afgev.	  Protestantse	  gemeente	  Dieren	  	  
Mevrouw	  G.	  van	  Ek-‐Westeneng	  
afgev.	  Protestantse	  gemeente	  Ellecom-‐De	  Steeg	  

	   	  
2	   VERGADERINGEN	  
In	   de	   periode	   van	   januari	   2011	   tot	   en	  met	   december	   2011	   is	   er	   5	   keer	   vergaderd	   te	  weten	   20	  
januari	  2011,	  24	  maart	  2011,	  19	  mei	  2011,	  22	  september	  2011	  en	  24	  november	  2011.	  	  
	  
3	   ACTIES	  
	   De	  raad	  heeft	  een	  paar	  keer	  aangeschoven	  bij	  de	  werkgroep	  informele	  zorg	  gemeente	  Rheden.	  	  
De	   raad	   wil	   graag	   kennismaken	   met	   de	   Evangelische	   gemeente	   Dieren	   en	   met	   de	   Vineyard	  
gemeente.	  In	  de	  januari-‐vergadering	  is	  er	  een	  goed	  gesprek	  met	  Dick	  te	  Linde	  (Vineyard)	  die	  aan	  
de	  uitnodiging	  gehoor	  geeft.	  De	  contacten	  zullen	  echter	  niet	  structureel	  worden	  voortgezet.	  Naar	  
aanleiding	  van	  de	  I.R.O.	  wordt	  aan	  de	  Joodse	  gemeenschap	  en	  de	  moslimgemeenschap	  een	  bijbel	  
aangereikt.	  De	  raad	  ontving	  al	  eerder	  	  voor	  de	  christelijke	  achterban	  een	  Tenach	  en	  Koran.	  	  
	  
	   4.	   OVERIGE	  ACTIES	  
	   De	  Raad	  van	  Kerken	  bezoekt	  met	  twee	  afgezanten	  in	  de	  geest	  van	  de	  traditie	  de	  4	  mei	  herdenking.	  
Zij	  legt	  namens	  de	  kerken	  en	  parochies	  uit	  de	  regio	  bloemen	  bij	  het	  herdenkingsmonument.	  Ook	  
worden	   de	   vakantiefolders	   weer	   verspreid	   onder	   campings,	   pensions	   en	   hotels	   en	   worden	   de	  
ramandan-‐groeten	  aan	  het	  moskeebestuur	  overgebracht.	  Bij	   het	   Joods	  Nieuwjaar	  heeft	  de	   raad	  
ook	   gelukwensen	   namens	   de	   kerken	   en	   parochies	   aan	   de	   sjoel	   overhandigd.	   De	   raad	   is	   ook	  
betrokken	  bij	   de	  protestbrieven	  die	   vanuit	   de	   kerken	   richting	   gemeenteraad	  worden	   verzonden	  
i.v.m.	   de	   verruiming	   van	   de	   zondagsopenstelling	   voor	  winkels	   binnen	   de	   gemeente	   Rheden.	   De	  
leden	  zijn	  hierover	  vooraf	  naar	  hun	  mening	  gevraagd.	  	  	  
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	   5	   WERKGROEPEN	  
	   	  
	   4.1	   Werkgroep	  “Geloof	  en	  Maatschappij”	  
In	  het	  verslagjaar	  2011	  bestaat	  de	  werkgroep	  uit	  tien	  leden	  te	  weten	  de	  heer	  T.	  Keuper,	  Mevrouw	  
I.	  Klein	  Lugtenbelt,	  de	  heer	  A.	  van	  Iterson,	  de	  heer	  B.	  Schoenmakers,	  ds.	  H.	  Boonen,	  de	  heer	  J.	  
Plasman,	  dhr.	  Plantinga,	  de	  heer	  I.	  Janssens,	  Mevrouw	  C.	  Schellevis	  en	  mevrouw	  H.	  Brouwer	  .	  Zij	  
is	  erg	  blij	  met	  de	  komst	  van	  een	  jong	  lid	  binnen	  de	  	  werkgroep	  te	  weten	  ???	  ??	  Aan	  de	  
samenstelling	  	  door	  afgevaardigden	  vanuit	  de	  verschillende	  kerken	  zal	  iets	  gedaan	  moeten	  
worden.	  	  Volgens	  de	  huidige	  werkgroep	  	  is	  deze	  op	  dit	  moment	  erg	  onevenredig	  verdeeld.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
In	  2011	  heeft	  de	  werkgroep	  drie	  thema	  avonden	  georganiseerd,	  waarbij	  vaak	  in	  wisselende	  
samenstelling	  enkele	  werkgroepleden	  veelal	  veel	  werk	  verzetten	  om	  alles	  georganiseerd	  te	  
krijgen.	  De	  werkgroep	  moet	  zich	  nog	  verder	  beraden	  inzake	  het	  plan	  de	  campagne	  voor	  de	  
toekomst:	  om	  deze	  avonden	  in	  de	  toekomst	  te	  kunnen	  blijven	  organiseren,	  kunnen	  er	  misschien	  
meer	  belangstellenden	  worden	  getrokken	  door	  thema’s	  en	  sprekers	  dichterbij	  huis	  te	  zoeken.	  
	  
Via	  een	  computerprogramma	  heeft	  de	  werkgroep	  zich	  verdiept	  welke	  thema	  avonden	  er	  zijn	  
georganiseerd	  en	  welke	  zijn	  blijven	  liggen.	  Dit	  is	  een	  nuttige	  bestede	  avond	  voor	  de	  werkgroep	  
geweest.	  	  Hierna	  volgt	  een	  opsomming	  van	  data	  en	  feiten.	  
	  
Thema	  avonden	  van	  2011:	  
Op	  30	  januari:	  	  thema	  avond	  over	  Nieuwe	  Armoede,	  de	  spreker	  is	  	  dr.	  Rene	  Gabriels	  van	  de	  
Universiteit	  van	  Maastricht.	  De	  spreker	  legt	  een	  duidelijke	  link	  tussen	  armoede	  en	  politiek	  en	  
doet	  een	  dringend	  beroep	  op	  de	  kerken	  om	  barmhartigheid	  te	  blijven	  koppelen	  	  aan	  
gerechtigheid.	  
Op	  3	  april:	  thema	  avond	  over	  Nieuw	  Idealisme	  door	  Bop	  Pluyter,	  directeur	  van	  een	  verpleeghuis	  
en	  schrijver	  van	  een	  boek	  over	  dit	  onderwerp.	  Hij	  weet	  de	  bezoekers	  snel	  interactief	  te	  betrekken	  
bij	  dit	  onderwerp.	  Zijn	  boodschap	  is	  het	  zoeken	  naar	  een	  evenwicht	  tussen	  gedrevenheid	  en	  
competentie.	  
Op	  16	  november:	  de	  derde	  thema	  avond	  van	  dit	  jaar	  staat	  in	  het	  teken	  van	  TBS/Levenslang,	  
inleider	  is	  Folkert	  Helmus,	  directeur	  van	  Forum	  Pompei	  (	  Pompekliniek).	  Door	  zijn	  goede	  uitleg,	  
doorspekt	  met	  vele	  voorbeelden	  uit	  de	  praktijk	  en	  veel	  ruimte	  voor	  stellen	  van	  vragen	  is	  het	  een	  
zeer	  leerzame	  en	  boeiende	  avond	  geweest	  voor	  alle	  aanwezigen.	  	  
	  
De	  werkgroep	  kan	  terugblikken	  op	  drie	  geslaagde	  avonden	  met	  een	  goede	  opkomst	  en	  totaal	  
verschillende	  thema’s.	  
	  
4.2 Werkgroep	  “Kerk	  en	  Israël”	  
De	  samenstelling	  van	  de	  werkgroep	  is	  het	  afgelopen	  jaar	  2011	  niet	  gewijzigd.	  In	  de	  werkgroep	  
hebben	  zitting	  ds.	  H.	  Boonen,	  	  Mevrouw	  G.	  van	  Gulyk-‐Kuiper,	  de	  heer	  T.	  Algera,	  Mevrouw	  T.	  
Havinga-‐Wielenga	  (lid	  van	  de	  Provinciale	  Werkgroep	  Kerk	  &	  Israël)	  en	  de	  heer	  F.J.A.M.	  Koevoets.	  
	  
Evenals	  voorgaande	  jaren	  zijn	  er	  door	  de	  werkgroep	  twee	  leerhuisavonden	  georganiseerd.	  
De	  eerste	  avond	  op	  21	  september	  is	  verzorgd	  door	  dr.	  Marcus	  van	  Loopik.	  Zijn	  inleiding	  op	  deze	  
avond	  is	  gegaan	  over	  “Psalmen,	  verwoord	  en	  verbeeld”.	  
De	  tweede	  avond	  is	  gehouden	  op	  12	  oktober.	  Deze	  avond	  	  heeft	  als	  thema	  “Profetieën	  in	  de	  
Bijbel	  en	  onze	  tijd?”	  
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De	  werkgroep	  is	  van	  plan	  door	  te	  gaan	  met	  het	  organiseren	  van	  deze	  leerhuisavonden.	  Omdat	  
vanuit	  de	  Raad	  van	  Kerken	  te	  kennen	  is	  gegeven	  dat	  	  de	  verstrekte	  subsidie	  met	  circa	  de	  helft	  zal	  
worden	  verminderd,	  zal	  de	  toegangsprijs	  voor	  die	  avonden	  van	  €	  3,-‐	  naar	  €	  5,-‐	  moeten	  worden	  
verhoogd.	  Gehoopt	  wordt	  dat	  een	  en	  ander	  niet	  zal	  leiden	  tot	  een	  verminderde	  opkomst.	  
Op	  24	  maart	  heeft	  de	  Provinciale	  Werkgroep	  Gelderland	  van	  Kerk	  &	  Israël	  in	  de	  Zonnebrinkkerk	  
in	  Winterswijk	  een	  ontmoetingsdag	  georganiseerd	  voor	  alle	  leden	  van	  de	  plaatselijke	  
werkgroepen.	  Op	  7	  september	  is	  de	  landelijke	  ontmoetingsdag	  geweest	  voor	  vrijwilligers	  in	  het	  
Kerk	  &	  Israël-‐werk.	  	  
	  
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,	  ontvangt	  de	  werkgroep	  regelmatig	  informatie.	  
	  
De	  Israëlzondag,	  gehouden	  op	  2	  oktober,	  heeft	  als	  thema	  “Tijd	  voor	  vrede”	  gehad.	  In	  het	  kader	  
van	  deze	  zondag	  is	  voor	  een	  ieder	  het	  blad	  “Kerk	  &	  Israël	  Onderweg”	  beschikbaar	  gesteld.	  In	  dat	  
blad	  is	  de	  nodige	  aandacht	  aan	  dit	  thema	  geschonken.	  Aan	  de	  kerk-‐	  en	  parochiebladen	  is	  door	  de	  
werkgroep	  wederom	  kopij	  aangeboden.	  Ook	  dit	  jaar	  is	  meegewerkt	  aan	  de	  voorbereiding	  van	  de	  
Dag	  van	  het	  Jodendom	  2012.	  	  
	  
4.3 Werkgroep	  “Nachtwake”	  
In	  de	  werkgroep	  “Nachtwake”	  zitten	  de	  volgende	  leden:	  Mevrouw	  A.	  Scholten,	  Mevrouw	  B.	  
Hakken	  en	  meneer	  J.J.	  van	  der	  Belt.	  	  

	  
Bij	  de	  Nachtwake	  van	  het	  jaar	  2010	  is	  de	  werkgroep	  geattendeerd	  	  op	  de	  jongeren	  van	  de	  moskee,	  
die	  voelen	  voor	  meer	  interreligieus	  contact.	  	  Na	  overleg	  met	  de	  voorzitter	  van	  de	  Raad	  van	  Kerken	  
is	  toen	  besloten	  contact	  proberen	  te	  leggen	  met	  die	  groep	  met	  de	  vraag	  of	  ze	  mee	  willen	  doen.	  	  
De	  bedenkingen	  vanuit	  het	  pastores-‐overleg	  die	  samenhangen	  met	  een	  andere	  visie	  op	  Jezus	  
binnen	  beide	  godsdiensten	  en	  dus	  de	  Stille	  Week	  als	  contact	  moment	  eigenlijk	  uitsluit	  heeft	  
ervoor	  gezorgd	  dat	  eruiteindelijk	  	  voor	  een	  voorzichtige	  route	  wordt	  gekozen:	  de	  jongeren	  uit	  de	  
Moskee	  hebben	  meegewerkt	  aan	  een	  viering	  in	  de	  Petruskerk	  te	  Spankeren	  samen	  met	  	  ds.	  Quik	  
die	  zo	  ook	  het	  gedachtengoed	  van	  deze	  groep	  kon	  peilen.	  Binnen	  de	  werkgroep	  leeft	  het	  idee	  om	  
in	  2012	  de	  eigen	  	  groep	  in	  de	  moskee	  een	  aandeel	  te	  geven.	  	  
	  
Ook	  in	  2011	  is	  de	  Nachtwake	  weer	  een	  heel	  bijzondere	  	  Nachtwake.	  TV-‐Gelderland	  	  is	  er	  de	  eerste	  
twee	  vieringen	  bij	  geweest	  en	  is	  ook	  aanwezig	  geweest	  bij	  de	  laatste	  viering.	  Er	  is	  een	  heel	  mooie	  
reportage	  van	  gemaakt.	  	  Hopelijk	  wordt	  deze	  in	  2012	  nogmaals	  uitgezonden.	  Bij	  de	  eerste	  viering	  
starten	  zo’n	  60	  à	  70	  mensen.	  	  Bij	  de	  laatste	  viering	  in	  Spankeren	  zijn	  zo’n	  40	  mensen	  present.	  De	  
aanwezigheid	  	  van	  Ali	  Karabulut	  en	  de	  samenwerking	  met	  de	  moskee	  wordt	  zonder	  uitzondering	  
als	  erg	  positief	  gewaardeerd	  door	  de	  wandelaars.	  Een	  gedetailleerd	  evaluatie-‐verslag	  	  is	  
verkrijgbaar	  bij	  Mevrouw	  Scholten.	  
	  
4.4 Werkgroep	  “Wereldgebedsdag”	  (=WGD)	  
De	  werkgroep	  bestaat	  in	  2011	  uit	  	  Mevrouw	  N.	  Fokkens,	  Mevrouw	  	  M.	  Elzebroek,	  	  Mevrouw	  C.	  
Teitink	  en	  Mevrouw	  H.	  Brouwer.	  Deze	  werkgroep	  organiseert	  jaarlijks	  de	  wereldsgebedsdag.	  
	  

Wereldgebedsdag,	  vrijdag	  4	  maart	  2011	  
Dit	  jaar	  is	  er	  een	  goede	  opkomst	  van	  ongeveer	  50	  personen.	  Het	  weer	  is	  beter	  dan	  	  vorig	  jaar	  toen	  
door	  de	  last	  van	  sneeuw,	  storm	  of	  gladheid	  mensen	  afzagen	  van	  kerkbezoek.	  Het	  vaste	  
muziekgroepje	  is	  weer	  present	  (te	  weten	  mevrouw	  A.	  Nieuwenhuizen,	  Mevrouw	  C.	  Schellevis	  en	  	  
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Mevrouw	  A.	  Schellevis).	  De	  werkgroep	  is	  blij	  dat	  ze	  op	  deze	  groep	  en	  de	  bloemschikgroep	  van	  	  
dames	  van	  de	  parochie	  kan	  rekenen!	  
	  
Het	  thema	  van	  de	  viering	  uit	  Chili	  is	  “Hoeveel	  broden	  heb	  je”Er	  was	  door	  de	  vrouwen	  uit	  Chili	  weer	  
een	  mooie	  Orde	  van	  Dienst	  samengesteld	  met	  ook	  	  aandacht	  	  voor	  de	  sociale	  problemen	  van	  o.a.	  
de	  mijnwerkers	  en	  hun	  vrouwen.	  De	  Bijbellezing	  was	  uit	  	  Marcus	  6:30-‐44,	  het	  verhaal	  over	  de	  vijf	  
broden	  en	  twee	  vissen.	  Tijdens	  de	  daarop	  volgende	  muzikale	  pauze	  zijn	  er	  vijf	  broden	  gebroken	  en	  
uitgedeeld.	  De	  collecte	  voor	  de	  door	  Chileense	  gekozen	  projecten	  bracht	  €	  171,30	  op.	  Dit	  bedrag	  is	  
overgemaakt	  naar	  het	  landelijk	  comité	  WGD.	  

	  
4.5 Werkgroep	  “Vrede-‐Baris”	  

	   	  	  	  	  	  	  	  De	  werkgroep	  “Vrede-‐Baris”	  	  bestaat	  uit	  de	  volgende	  werkende	  leden:	  Mevrouw	  	  G.	  Schotanus	  	  
	   	  (voorzitter),	  Mevrouw	  H.	  Doevendans	  	  (secretaris),	  Mevrouw	  C.	  Evcil,	  de	  heer	  	  F.	  van	  Gessel	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mevrouw	  A.	  Scholten.	  De	  werkgroep	  heeft	  in	  2011	  vijf	  bijeenkomstem	  gehad	  voor	  de	  
vredesmanifestatie	  op	  23	  september	  2011.	  
	  

De	  werkgroep	  heeft	  de	  manifestatie	  in	  2011	  een	  andere	  vorm	  gegeven:	  deze	  keer	  is	  er	  geen	  
optocht	  en	  zijn	  er	  ook	  geen	  ballonnen.	  Het	  dreigende	  tekort	  aan	  helium	  voor	  medische	  
toepassingen	  doet	  de	  werkgroep	  besluiten	  meteen	  van	  dit	  vaste	  element	  af	  te	  zien.	  Wel	  zijn	  de	  
scholen	  benaderd	  om	  tekeningen	  door	  schoolkinderen	  te	  laten	  maken.	  Deze	  	  tekeningen	  zijn	  in	  
Dierense	  winkels	  gehangen	  en	  zijn	  bij	  de	  manifestatie	  op	  Callunaplein	  ook	  bij	  de	  beren	  aanwezig.	  
Journalist	  Henk	  Aalbers	  (“De	  Gelderlander”)	  is	  gevraagd	  een	  interview	  te	  houden	  met	  een	  paar	  
kinderen	  die	  een	  gedicht	  hadden	  gemaakt.	  Op	  de	  manifestatie	  zijn	  enkele	  gedichten	  ook	  
voorgedragen	  en	  heeft	  oud-‐wethouder	  Jan	  Jansen	  een	  toespraak	  gehouden.	  	  In	  zalencentrum	  
“Theothorne”	  is	  daarna	  genoten	  van	  de	  hapjes	  uit	  	  verschillende	  culturen.	  Ook	  is	  aan	  de	  
aanwezigen	  ter	  plekke	  een	  bloem	  gegeven	  met	  een	  vredestekst.	  

	  
4.6 Oecumenische	  liturgiegroep	  
De	  oecumenische	  liturgiegroep	  bestaat	  uit	  5	  personen:	  	  Mevrouw	  A.	  Jansen,	  Mevrouw	  J.	  Vreugdenhil,	  	  
De	  heer	  G.J.	  Bos,	  de	  heer	  A.	  Meeldijk	  en	  Mevrouw	  J.	  Koppers.	  
	  

De	  vieringen	  vinden	  in	  2011	  plaats	  in	  de	  Ontmoetingskerk	  	  of	  in	  de	  Emmauskerk.	  Alle	  voorbereidingen	  
verlopen	  in	  goede	  harmonie	  met	  de	  voorgangers	  en	  het	  invullen	  van	  	  de	  liturgie	  verloopt	  altijd	  in	  een	  
goede	  sfeer	  en	  wordt	  door	  volledige	  inzet	  van	  alle	  werkgroepleden	  op	  een	  plezierige	  wijze	  afgerond.	  
Tevens	  wordt	  er	  goed	  rekening	  gehouden	  	  met	  de	  gewoonten/gebruiken	  van	  de	  gastkerk.	  Bij	  de	  keuze	  van	  
de	  liederen	  is	  er	  voldoende	  ruimte	  voor	  materiaal	  van	  het	  betreffende	  koor	  en	  is	  ook	  oog	  voor	  de	  
gemeentezang,	  vooral	  bij	  het	  openinglied	  en	  slotlied.	  De	  werkgroep	  vindt	  het	  jammer	  dat	  de	  	  berichten	  in	  
het	  Streekjournaal	  niet	  overeenkomen	  met	  de	  toegestuurde	  kopij.	  	  	  
	  

De	  werkgroep	  heeft	  in	  2011	  aan	  vier	  vieringen	  meegewerkt.	  Het	  gaat	  om	  de	  volgende	  vieringen:	  
Vredeszondag	  16	  januari	  2011	  in	  de	  Emmauskerk	  	  
Op	  zondag	  16	  januari	  2011	  (=zondag	  van	  de	  Eenheid)	  zijn	  ds.	  Ort	  en	  pastor	  Kok	  de	  voorgangers.	  	  Het	  thema	  
is	  “Trouw	  en	  toegewijd”.	  Het	  is	  een	  prima	  viering	  met	  een	  vrij	  volle	  kerk.	  De	  crèche	  wordt	  gemist	  evenals	  
het	  ontbreken	  van	  één	  kinderwoorddienst.	  	  Helaas	  is	  er	  door	  de	  voorgangers	  ook	  geen	  aandacht	  aan	  de	  
kinderen	  geschonken.	  De	  werkgroep	  wil	  voor	  de	  locatie	  Emmauskerk	  	  in	  de	  toekomst	  deze	  doelgroep	  niet	  
vergeten.	  
	  

Aswoensdag	  9	  maart	  2011	  in	  de	  Emmauskerk	  	  	  	  	  
De	  Aswoensdagviering	  op	  9	  maart	  2011	  was	  in	  handen	  van	  pastoor	  van	  den	  Dungen	  en	  ds.	  Quik.	  	  Het	  is	  	  
altijd	  een	  fijne	  viering	  om	  samen	  met	  andere	  geloofsgenoten	  te	  vieren.	  Voor	  het	  	  eerst	  heeft	  er	  een	  koor	  
namelijk	  het	  Kleopaskoor	  gezongen	  wat	  volgens	  de	  werkgroep	  beslist	  een	  aanwinst	  voor	  de	  viering	  is.	  De	  
werkgroep	  beveelt	  	  stilte	  tijdens	  de	  asverbranding	  	  aan.	  
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Vredeszondag	  25	  september	  2011	  in	  de	  Ontmoetingskerk.	  
Op	  deze	  zondag	  zijn	  er	  ook	  veel	  mensen	  in	  de	  kerk.	  Het	  is	  een	  goede	  viering	  geweest	  met	  de	  mogelijkheid	  
om	  na	  te	  praten	  tijdens	  het	  koffiedrinken	  na	  afloop.	  De	  werkgroep	  is	  blij	  dat	  vele	  kerkgangers	  hiervan	  
gebruik	  hebben	  gemaakt.	  
	  

Adventvesper	  27	  november	  2011	  in	  de	  Boskapel	  te	  Laag	  Soeren.	  
De	  Adventsvesper	  had	  als	  thema	  “Op	  weg	  naar	  Bethlehem”.	  Op	  verzoek	  van	  ds.	  Boonen	  nam	  ds.	  
Quik	  voor	  hem	  deze	  viering	  waar.	  	  Omdat	  de	  kapel	  nog	  niet	  gerenoveerd	  was	  is	  deze	  vesper	  
wederom	  in	  de	  boskapel	  te	  Laag	  Soeren	  gehouden.	  
	  
	  4.7	   Werkgroep	  “Veertigdagentijd”	  
De	  werkgroep	  “Veertigdagentijd”	  valt	  samen	  met	  de	  pastores	  uit	  kerken	  en	  parochies	  te	  weten	  ds.	  
G.	  Jansen,	  pastor	  N.	  Kok,	  pastoor	  J.	  van	  den	  Dungen,	  pastor	  H.	  Eerkens,	  ds.	  H.	  Boonen,	  ds.	  F.	  Ort,	  ds.	  
C.	  Bochanen,	  ds.	  Quik-‐Verweij.	  Zij	  werkt	  samen	  met	  de	  werkgroep	  “Kerkinactie”	  uit	  de	  
Ontmoetingskerk	  waarvan	  Mevrouw	  A.	  Visser	  het	  aanspreekpunt	  is.	  	  De	  voorgangers	  kiezen	  in	  het	  
Pastoresoverleg	  het	  materiaal,	  bepalen	  samen	  het	  	  thema	  en	  maken	  zelf	  de	  liturgie.	  	  In	  2011	  is	  
tijdens	  de	  vespers	  de	  	  kruisweg	  van	  kunstenaar	  Ted	  Felen	  bekekenen	  en	  besproken.	  Het	  
collectedoel	  wordt	  in	  gezamenlijk	  overleg	  vastgelegd	  waarbij	  het	  ene	  jaar	  ingezoemd	  wordt	  op	  de	  
Vastenactie	  en	  het	  andere	  jaar	  gekeken	  wordt	  naar	  	  projecten	  van	  Kerkinactie.	  Meestal	  doet	  de	  
plaatselijke	  werkgroep	  “Kerkinactie”	  hiervoor	  een	  voorstel.	  	  
	  
4.8	   Werkgroep	  “Inter	  Religieuze	  Ontmoetingen”(=	  I.R.O.)	  
De	  werkgroep	  I.R.O	  bestaat	  in	  2011	  uit	  de	  volgende	  personen:	  	  de	  heer	  G.	  Alarslan,	  de	  heer	  R.	  
Casutto,	  	  Mevrouw	  C.	  Evcil,	  Mevrouw	  S.	  Graver,	  de	  heer	  A.	  Karabulut,	  Mevrouw	  I.	  Klein-‐Verveen,	  
de	  heer	  M.	  Mendel	  en	  mevrouw	  G.	  van	  Ek-‐Westeneng.	  Het	  laatst	  genoemde	  	  lid	  heeft	  zich	  eind	  
2011	  uit	  de	  werkgroep	  teruggetrokken.	  	  	  
	  
De	  werkgroep	  organiseerde	  op	  26	  oktober	  een	  avond	  rondom	  Abraham.	  Dankzij	  de	  bijdrage	  van	  R.	  
Cassuto	  (sjoel),	  H.	  Boonen	  (kerk)	  en	  C.	  Evcil	  (moskee)	  werd	  de	  betekenis	  van	  aartsvader	  Avraham,	  
Abraham	  en	  Ibrihim	  meer	  duidelijk	  voor	  de60	  aanwezigen	  en	  kwamen	  er	  weer	  vele	  ontmoetingen	  
tot	  stand.	  Wederom	  heeft	  de	  werkgroep	  vernomen	  dat	  de	  een	  “wordt	  vervolgd”	  erg	  op	  prijs	  
wordt	  gesteld.	  
	  
5	   PR	  
In	  de	  bestuursvergadering	  wordt	  een	  eenvoudig	  communicatieplan,	  opgesteld	  door	  mevrouw	  S.	  
Laarhoven,	  besproken.	  Naast	  een	  eigen	  	  website	  wordt	  daarin	  ook	  aandacht	  gevraagd	  voor	  andere	  
mogelijkheden	  voor	  publiciteit.	  Belangrijk	  is	  om	  een	  goede	  en	  herkenbare	  kernboodschap	  te	  
formuleren.	  In	  de	  november	  vergadering	  werd	  hierover	  gebrainstormd.	  Een	  drietal	  formuleringen	  
worden	  vervolgens	  voorgelegd	  aan	  de	  leden.	  	  Andere	  nieuwe	  ideeën	  zijn	  de	  Kerkennacht	  en	  de	  
40-‐dagenkalender.	  Voor	  dit	  laatste	  is	  bij	  de	  werkgroepen	  al	  gepolst	  naar	  medewerking.	  	  
	  
	  

_____________________	  
	  


