JAARVERSLAG 2018
van de

Raad van Kerken Veluwezoom

www.rvk-veluwezoom.nl

Dieren; maart 2019
Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken
Veluwezoom in haar vergadering in de maand maart 2019.

VOORWOORD van de VOORZITTER
God, Vader van alle mensen
onder alle volken en landen laat U uw kerk leven,
van oost tot west roept U uw volk bijeen.
Wie verdeeld zijn, brengt U samen,
wie samen zijn, bewaart U in uw vrede.
Wij bidden voor de kerk in haar vele vormen in Nederland:
beziel haar en leid haar in liefde;
vervul het hart van haar gelovigen met de Geest,
houd in haar het vuur brandend van uw Geest
om samen een gemeenschap te vormen.
Verenig allen die gedoopt zijn
om een teken van Gods’ aanwezigheid te zijn in de wereld.
Wij bidden U: laat uw Geest uitgaan over de aarde,
als een kracht om uw schepping te vernieuwen
en laten wij daar gelukkig in zijn en wegen vinden
om in recht en vrede samen te kunnen leven.
(Voor u gelezen op de site van de Raad van Kerken Nederland: een gebed van de Nederlandse kerken)

***************************************************************
Dàt de kerk meer is dan de plaatselijke kerk maakt bovenstaand gebed meteen
goed duidelijk. Als God een Vader is van alle mensen, dan kent de kerk vele
“vestigingen” en “filialen” overal ter wereld. De Geest waait inderdaad
waarheen zij wil. Of zoals lied 969 uit het nieuwe (protestantse) liedboek zegt:
“In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord, één wordt
de mensheid door Zijn troost, de wereld door Zijn woord”!
Die veelkleurigheid geldt ook binnen het “rayon” van de Raad van Kerken
Veluwezoom. Het is mooi dat we naast elkaar en met elkaar het geloof kunnen
vieren en belijden. Ook in 2018 is dat weer vaak gelukt. De buitenviering
springt voor mij hierbij uit. Deze viering met hagenpreek en zoveel luisteraars,
koren en musici, zoveel generaties die samen zongen, wat was dat een feest:
geschenk uit de hemel! Het groeiende gemeenschapsgevoel is prachtig. Het
houdt in ieder geval mijn heilig vuurtje brandende.
Als voorzitter hoop ik dat wij als kerken aan de zoom van de Veluwe ongeacht
onze tradities of dogma’s elkaar mogen blijven zoeken en vinden. Laten we
elkaar vooral blijven inspireren. En laten we samen handen en voeten geven
aan een vredige samenleving.
ds. J.B. Quik-Verweij (voorzitter Raad van Kerken Veluwezoom)
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A) VERSLAG vanuit het BESTUUR
1) Samenstelling bestuur
Op 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter
secretaris

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

penningmeester de heer B. van Marle
notulist
leden

afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren

mevrouw G. van Gulyk-Kuiper

afgev. Protestantse gemeente te Dieren

de heer M.C. Oldenburg

afgev. Protestantse gemeente te Dieren

mevrouw H. Doevendans

afgev. Protestantse gemeente te Elllecom-de Steeg

mevrouw M. Elzebroek

afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren

de heer C. Verburg

afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O.

mevrouw K. van Hoytema-Wijbrans
afgev. Protestantse gemeente te Rheden
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2) Vergaderingen
We vergaderden dit kalenderjaar wederom 5 keer op donderdagavond te weten 1 februari,
22 maart, 24 mei, 27 september en 22 november waarvan 1x in de Ontmoetingskerk
(Dieren), 1x in Jonkvrouw Brandsencentrum (Rheden), 1x in de Emmaüskerk (Dieren). De
overige 2 vergaderingen waren in de huiskamers van de leden zelf. Vanaf september sloot
Bud van Marle aan als nieuwe afgevaardigde van RK-Eusebiusparochie (locatie Dieren). Hij
neemt de fakkel van Jan Jansen over die we uitzwaaiden. Sinds november missen we ons
trouwe lid Henny Doevendans (afgevaardigde namens de kerk van Ellecom - de Steeg)
wegens ziekte. Eind juni sloten we het vergaderseizoen gezamenlijk aan tafel af.

3) Activiteiten
Verschillende oecumenische vieringen vonden plaats in 2018. Het hoogtepunt was de
openluchtviering op 27 mei in het Carolinapark. Alles zat mee: het was droog en zonnig, er
kwamen luisteraars, het gelegenheidskoor was groots gevuld dankzij zangers (m/v) uit kerk
en parochie én heel “Wilhelmina” was met blazers en meer present. Het napraten met koffie
zorgde voor nieuwe ontmoetingen. In 2020 willen we deze viering opnieuw agenderen en
wel op zondag 7 juni.

De oecumenische liturgiegroep was bij de oecumenische vieringen steeds present maar
dunde dit jaar uit door ziekte, overlijden en afscheid. Deze kleine kring vroeg belet en hun
werk hebben we met passende waardering afgerond. In 2019 zullen we op proef anders
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gaan draaien: de pastores zoeken liturgische meedenkers en doeners met een
oecumenische geest bij elke liturgische bespreking en viering.
Leuk om te melden is dat enkele foto’s van onze activiteiten ook op de expositie van de
Raad van Kerken Nederland hebben gehangen: zo deden we bescheiden mee aan het
jubileum van de Raad dat in meimaand werd gevierd.
Net zoals de vorige jaren zijn tijdens de feestdagen bij de moskee (in het kader van de
Ramadan) en bij de Sjoel (in het kader van het Joods Nieuwjaar) ook warme groeten
Overgebracht.
De toetreding van de protestantse kerkgemeenschap Rheden gaf aanleiding tot het zoeken
van een nieuwe naam en een aanpassing van ons logo met website. Voortaan heten we Raad
van Kerken Veluwezoom.
De kerstfolder kreeg een nieuw gezicht: we gaven vorm en inhoud aan onze boodschap via
een kerstadvertentie. Zo kwam de kerkelijke info in meer brievenbussen. Het folderen
bij campings en B&B-plekken ging op oude voet door.
Gegevens uit de regio rondom Kerst, Pasen maar ook voor de zomertijd lagen zichtbaar klaar
voor toeristen. De Raad was eveneens vertegenwoordigd bij de 4 mei-herdenking.

4) Financiën
In januari 2019 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren T. Dammers en B. de
Graaff, de financiële administratie over 2018 in orde bevonden en kon het bestuur worden
gedechargeerd. De jaarrekening werd afgesloten met een batig saldo van totaal € 451,02. De
balanspositie is met dit exploitatieresultaat op niveau gebleven en bedroeg per 31 december
2018 in totaal € 2216,48

B) VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN
1.Werkgroep Geloof en Maatschappij Klaas Pieter Plantinga)
De werkgroep bestaat uit 6zes leden en heeft in 2018 drie thema avonden georganiseerd. De
avonden worden gehouden in de Ontmoetingskerk en beginnen om 20.00 uur. Muzikale
medewerking wordt verleend door Ronald Brons.
Zondag 4 maart: Wat telt, als je jaren tellen.
“Dilemma’s bij het ouder worden” door Ester Bertholet.
In deze lezing heeft specialist ouderdomskunde Ester Bertholet gesproken over
levensvragen bij het ouder worden zoals soms lichamelijke klachten en het
gevoel van eenzaamheid of het verlies van zingeving en betekenis. Moeilijke
vragen, maar wel belangrijk om het er samen over te hebben. Wat kunt u van
een arts verwachten en wat niet; Wat is goed om zelf te doen ter preventie
van deze problemen.
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Zondag 13 mei: Ontmoeting met iemand waarbij het “anders” gaat,
door Jos de Munnik GGZ deskundige.
Een avond over in gesprek gaan en vragen die er zijn in het contact met mensen met een
psychiatrisch probleem. Wat is een goede houding om een ontmoeting aan te gaan met iemand
die psychiatrische klachten heeft? Hoe wordt er inde geestelijke gezondheidszorg behandeld en
wat zijn de grenzen. Deze en andere vragen komen aan bod bij deze bijeenkomst.
Zondag 14 oktober: Hoe schoon is onze kleding?
door Corita Johannes, CNV Internationaal.
Veel kleding die in Nederland in de winkels lig
komt uit lage lonen landen. De kledingindustrie
zorgt voor veel werkgelegenheid maar helaas zijn
de arbeidsomstandigheden nog steeds slecht. De productieketen is complex. Eerlijk gemaakte
kleding is dat eigenlijk wel mogelijk? En hoe kunnen we daar vanuit Nederland aan bijdragen
2.Regionale werkgroep Kerk en Israël Dieren (verslag: Tom Algera)
Dag van het Jodendom
De werkgroep heeft meegewerkt aan de Dag van het Jodendom. In dat kader heeft Rabbijn
Soetendorp op 17 januari een inleiding gehouden over de betekenis van het doorgeven van de
traditie in het Jodendom en het Christendom. De vele bezoekers hebben een erg boeiende avond
beleefd. De opbrengst van de avond is ten goede gekomen aan het “Jacob Soetendorp Institute for
Human Values”. Namens de werkgroep heeft Frans Koevoets de inspreker een boekenbon gegeven
Leerhuisavonden
Door de werkgroep zijn dit jaar weer twee leerhuisavonden georganiseerd.
De eerste avond op 31 januari is verzorgd door drs. Dodo van Uden, medewerkster bij de Stichting
Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen. Zij heeft een inleiding gehouden over “de
Sjabbat”. De sjabbat is één van de bijdragen die de Bijbel heeft geleverd aan onze cultuur: één dag
in de week ophouden met de dingen waar je de rest van de week druk mee bent. Het gebod om
de sjabbat te houden staat in de Tien Woorden, in Ex.20:8-11 en Deut. 5:12-15. Het gebod is op
beide plaatsen vrijwel hetzelfde, maar de motivering die van het gebod wordt gegeven, is heel
verschillend. Wij hebben ons beziggehouden met die twee motiveringen en daarmee ook met de
vraag: wat is de sjabbat nu precies voor een dag en wat is de bedoeling ervan? Het was een
boeiende avond die door 17 mensen werd bezocht.
De tweede avond op 10 oktober heeft Peter van ’t Riet een inleiding gehouden over “het Joodse
karakter van de Evangeliën”. Eeuwenlang zijn de evangeliën gelezen als christelijke geschriften
waarin afstand wordt genomen van het jodendom. Ook vandaag gaan nog veel bijbellezers uit van
het anti joodse karakter van de evangeliën. Peter van ’t Riet komt echter keer op keer tot geheel
andere conclusies: het zijn joodse geschriften geschreven door joodse auteurs, handelend over
joodse probleemstellingen, opgesteld met behulp van joodse woorden en begrippen en geheel te
verklaren vanuit de godsdienstige discussies waar het jodendom in de eerste eeuw zo rijk aan was.
De lezing is een pleidooi om de evangeliën anders te lezen dan eeuwenlang in de kerk de
gewoonte was. Het was een uitermate boeiende lezing die bezocht is door 22 mensen.
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Ook in het komende seizoen willen we doorgaan met het organiseren van de leerhuisavonden. De
daarvoor benodigde middelen zijn inmiddels in de nieuwe begroting van de Raad van Kerken
Veluwezoom vastgelegd, waarvoor dank.
Provinciale Ontmoetingsdag
De provinciale commissie die onder meer de provinciale ontmoetingsdag organiseert, is in verband
met verschillende vacatures voorshands niet actief. Het komend jaar zal die commissie haar
werkzaamheden naar het zich laat aanzien, opnieuw kunnen opstarten.
Overig
• Onder meer 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 wordt regelmatig informatie ontvangen.
• De Israëlzondag gehouden op 7 oktober had als thema “Trouw tot in eeuwigheid?”.
Na afloop van de dienst is het blad Kerk en Israël Onderweg uitgedeeld.
• Voor de kerk- en parochiebladen werd door de werkgroep kopij aangeboden.
De voorbereidingen voor de Dag van het Jodendom (14 januari 2019) zijn afgerond
3.Verslag van de NACHTWAKE-TE-VOET 2018, een meditatieve voettocht langs zes kerken in
Dieren e.o. in de nacht van 29-30 maart.( Wytse Noordhof/ Ans Dijkhuizen.)
Enthousiast gemaakt door mijn dochter Rini besloot ik met deze nachtwake mee te doen. Op mijn
beurt maakte ik mijn tweelingzus warm voor deelname aan de Wake. En zo kwamen we op
donderdagavond met de trein uit Elst en Velp in Dieren aan en vervolgens naar Spankeren waar in
de kerk rond 23.00 uur het begin van de tocht werd gevierd met een wake. De Paaskaars werd
aangestoken en we zongen een Taizé-lied naar psalm 62, "Bij God alleen verstilt mijn ziel". Er
waren welkomstwoorden en wij, deelnemers, deden een soort kijkmeditatie. Als afsluiting werden
er twee fakkels aan de Paaskaars aangestoken en we gingen op weg naar Dieren nadat wij eerst
nog een keer het Taizé-lied hadden gezongen. Die twee fakkels werden daarna gebruikt als
markering van de 'kop' en de 'staart' van de intussen gevormde stoet. We gingen te voet op weg
voor de ca. 25 km. lange wandeling. Indrukwekkend vond ik dat in elke kerk die we aandeden de
Paaskaars aanging en de viering weer werd begonnen en afgesloten met het Taizé-lied. Evenals
het steeds na zo'n viering weer ontsteken van de fakkels. In de Emmaüskerk in Dieren zong een
enthousiast jongerenkoor waarnaar het goed luisteren was.
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Indrukwekkend vond ik dat in elke kerk die we aandeden de Paaskaars aanging en de viering werd
begonnen en afgesloten met het Taizé-lied. Evenals het steeds na zo'n viering weer ontsteken van
ren was. De vieringen in Ellecom, Doesburg en Olburgen hadden elk een geheel eigen karakter,
maar hadden een ding gemeen: er straalde zorg en warmte vanuit. Zo konden we in Doesburg
eerst smullen van de beroemde mosterdsoep, terwijl -iets heel anders- Olburgen voor een eigen
verrassing zorgde met een solo Gregoriaans gezongen 'Beklag Gods': prachtig! We werden daar
ook onthaald op warme drank en heerlijk brood. Tijdens de nachtelijke tocht ging het onderweg
op de dijk onder Olburgen regenen, maar de beginnende ochtendzang van de merels en het
kraaien van een haan boden voldoende tegenwicht om de laatste loodjes vol goede moed te
kunnen afleggen. We waren trouwens gedurende het eerste deel van de tocht vergezeld door een
maan die half achter de wolken schuil ging. Eenmaal uit Olburgen weer vertrokken lag bij de IJssel
de pont al te wachtte en was een vriendelijke schipper gaarne bereid ons over te zetten.
Met een korte viering in de Ontmoetingskerk in Dieren werd de tocht afgesloten, er werd in een
kring met elkaar nagepraat: als leidraad dienden daarbij enkele vragen die op kunnen komen bij
het begrip 'verloochening'. En na nog het zingen van een lied werd een ontbijt geserveerd en
daarmee was de Nachtwake-te-voet geëindigd en de nieuwe dag (Goede Vrijdag) begonnen.
Gezien het toch wel bijzondere karakter van zo'n forse nachtwandeltocht was het aantal
deelnemers daaraan niet gering: we begonnen in Spankeren met ongeveer 30 mensen, onderweg
sloten zich wel eens mensen aan, haakten anderen af en arriveerden we met toch nog ongeveer
20 mensen in de Ontmoetingskerk. Al met al vond ik het een mooie en bijzondere ervaring: de lijn
die erin zat, het lied, de Paaskaars, de fakkels, het droeg allemaal bij aan prachtige en ontroerende
momenten. Als enige kanttekening dit: ik zou graag meer stiltemomenten tijdens de wandeling
willen, bijvoorbeeld na elke viering een halfuur in echte stilte lopen.
Ans van Dijkhuizen, Velp
4.Oecumenische Liturgiegroep (verslag Josje van der Marel)

Oecumenische Advent Vesperviering in de Mariakapel van de Emmaüskerk te Dieren
op zondagavond 2 december 2018 om 19.00 uur.
De viering werd geleid door ds. Gert Jansen bijgestaan door leden van de oecumenegroep. De
muzikale omlijsting werd verzorgd door twee (dwars-)fluitisten. Na het welkomstwoord van
ds. Jansen werd de eerste Adventskaars aangestoken gevolgd door een gedicht. De Evangelielezing
volgens Lucas verhaalde over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria. Hij bracht haar de blijde
boodschap, dat zij moeder zou worden van de Zoon van God, die zij Jezus moest noemen. Ds. Jansen
hield de overweging, waarin hij het eerder voorgelezen gedicht van Gabriël Smit en een
gedicht van Huub Oosterhuis aanhaalde. De mensen hebben het moeilijk in deze tijd; ze worden
geleefd en gedwongen de mening aan te nemen van de steeds meer aanwezige groepen activisten,
waarvan de acties veelal geen inhoud hebben en nergens toe leiden. De mensen gunnen elkaar
geen ruimte. Ze zouden een pas op de plaats moeten maken en kijken wat er werkelijk is en van
daaruit verder leven, met vertrouwen gericht op God. Ook Maria gaf zich vol vertrouwen aan God
over na het horen van de boodschap van de engel Gabriël. De collecte van deze eerste
Adventsviering was voor Stichting De Boei in Dieren. Zij vangt jongeren van achttien jaar en ouder
op, die acuut onderdak nodig hebben en buiten de maatschappij zijn gevallen. Zij begeleidt ze o.a.
bij het vinden van vast werk, omgaan met geld en schuldsanering en medische hulp, zodat zij weer
op eigen benen kunnen staan. Deze collecte bracht het mooie bedrag van € 104,65 op. Er waren
ruim veertig mensen bij de viering aanwezig. De sfeer voelde behaaglijk en vertrouwd aan. De
liederen werden spontaan meegezongen, mede een verdienste van de fluitisten. Dit bleek wel bij
het lied “Blijf bij ons, reisgenoot”, dat na het “eenstemmige” met hulp van de fluitisten nog eens
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over werd gedaan in canonvorm. Hierna volgde de zegenbede en kregen de fluitisten een presentje
als dank, gevolgd door het laatste fluitspel. Als afsluiting van deze viering werd er warme chocola
en thee geschonken. Al met al een mooie viering aan het begin van de Adventstijd. De schrijfster
van dit stukje is in ieder geval met een goed gevoel naar huis gefietst.
Oecumenische Openluchtviering op zondagmorgen 27 mei 2018; Zondag Trinitatis om 10:00 uur

Het zonovergoten Carolinapark, waar oude bomen hun schaduw aanboden en het luiden van de
klokken van de toren van de voormalige R.K. kerk vormden een waar welkom voor de viering van
deze Zondag Trinitatis, waarop het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid wordt gevierd.
Het thema van de viering was “Horen, zien en spreken”. (God heeft vele gezichten: we weten, dat
Hij “ziet, hoort en spreekt”.) De viering werd geleid door dominee Quik en pastor Coenraads.
Muziekvereniging Wilhelmina en een gelegenheidskoor zorgden voor een sfeervolle begeleiding.
Dominee Quik leidde de viering in en gaf speciaal uitleg aan de aanwezige kinderen over de
betekenis van de Drie-ene God met het voorbeeld van de gele lis, die zelfs in het park aan de
waterkant bloeide, en de triangel. De kinderen vertelden dat zij ook een muziekinstrument
bespeelden en dat bood een mooi toekomstperspectief voor Muziekvereniging Wilhelmina.

Pastor Coenraads hield de overweging, waarin zij zei, dat we ieder weekend weer ons geloof
belijden in God: de Vader, Zoon en heilige Geest. Bij onze doop en aan het einde van ons leven
wordt de naam van God over ons afgeroepen. Wie is God en waar is Hij te vinden?
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Welke invloed heeft Hij op mijn leven? Soms lijkt het of Hij heel nabij is, soms is Hij ook heel ver
weg. Elk woord dat je over Hem spreekt is teveel of te weinig. Hij wordt herkend als de Schepper,
degene die heel de schepping in mensenhanden legt met de opdracht om er iets goeds van te
maken. Waar mensen in de verdrukking komen, daar is Hij een stuwende kracht om op te staan.
In Jezus van Nazareth is Hij een God, die zich laat zien als een en al liefde, die niemand in de steek
laat. Hij neemt echter de eigen verantwoordelijkheid van mensen niet weg. Hij gaat het leed van
mensen niet uit de weg. Hij wordt een kracht om het lijden te dragen. Hij is een God, die ziet,
hoort en spreekt. Als voorbeeld haalde zij het gedicht “Voetstappen in het zand” aan, waarbij God
a.h.w. met je meeloopt tijdens je leven. Er is slechts één paar voetstappen in het zand te zien op
het moment, dat je het zwaarste had en daarover zegt God: “Toen heb ik jou gedragen.” In de
slottekst volgde een oproep om samen mens onder de mensen te worden, om te horen, te zien en
te spreken. Opdat we echte mensen worden, zoals God dit bedoeld heeft. Er waren ca. 350 zomers
geklede aanwezigen. Echter de voorgangers stonden in hun “warme” traditionele kleding, maar
dat maakte hun enthousiasme er zeker niet minder om! Aan het eind van de viering kreeg iedere
bezoeker een mooie boekenlegger, waarop het thema en de zes betrokken kerken van de
Oecumene stonden vermeld. Dankzij “de Oranjerie” kon er voor een vriendenprijsje koffie/thee
gedronken worden. Na afloop bleef een ieder graag nog even napraten en nagenieten.
5.Vespers 40-dagentijd (verslag: ds. Quik)
Als vanouds waren er in de Stille week weer drie vespers. Er is gekozen om in te zoemen op drie
van de vijftien staties van de Nederlandse kunstenaar Leo Dortants. We zagen en hoorden van de
veroordeling van Jezus, de ontmoeting tussen moeder Maria en Jezus én stonden ook stil bij de
engel. De collecte was aangedragen door de Kerk in Aktie groep Dieren. Geraakt door het thema
“onvoorwaardelijke liefde” omarmden zij een project gericht voor een menswaardig bestaan voor
oud en jong in Moldavië. We collecteerden 3x voor dit doel.
6.Ambassade voor Vrede (verslag Gerda Schotanus)
In april hebben Henny Doevendans en o.g. de voorbereidingsbijeenkomst van Pax, voor de
Vredesweek in september 2018, in Nijmegen bezocht. Het thema voor de Vredesweek was :
“Generaties voor Vrede”. De Burgemeester van Nijmegen en verschillende sprekers van Pax
konden de aanwezigen goed enthousiasmeren.
Als werkgroep hebben wij besloten om eerst de dialoog met andere werkgroepen in Dieren e.o. in
de Vredesweek vorm te gaan geven. Samen kom je immers nog verder. Maar helaas is er door te
weinig energie geen vredesweek georganiseerd. Dit jaar hopen wij wel een aantal zaken in de
Vredesweek te organiseren. Afgelopen jaar zijn wij gestopt met het “Stilstaan voor de Vrede “op
het Callunaplein. Er was te weinig animo.
Eind november ben ik in Utrecht naar de evaluatieavond van Pax geweest, waar verschillende
afgevaardigden van Ambassades van Vrede hun verhaal deden. Jan Gruijters, voorzitter van het
Paxbestuur, vertelde ons dat Pax nu ook, vanaf 1 januari 2019, binnenlandse aangelegenheden
onder de loep gaat nemen, naast de buitenlandse aangelegenheden. Heel fijn, zo’n stimulerende
avond. 2019 gaan wij weer hoopvol in. Wij gaan op zoek naar nieuwe medewerkers in de
Ambassade van Vredewerkgroep.
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7. Werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen (I.R.O.) waarin de Raad van Kerken Veluwezoom
deelneemt ( Geertruida van Gulyk-Kuiper)
De werkgroep is samengesteld uit leden van:
De Selimiye moskee
De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland
De Raad van Kerken Veluwezoom
De Protestantse gemeente Dieren
De Protestantse gemeente Ellecom/De Steeg
De RK parochie Sint Eusebius locatie Dieren
Vergaderingen
De leden van de werkgroep kwamen 4 keer bijeen voor een vergadering.
Activiteiten
In 2018 heeft de werkgroep geen activiteiten georganiseerd. Er is gesproken of het nog zinvol is
om door te gaan met de werkgroep. De activiteiten in 2017 georganiseerd, maar niet doorgegaan
vanwege te weinig belangstelling, zijn uitvoerig geëvalueerd.
Een aantal ideeën dat naar voren werd gebracht is al georganiseerd in de afgelopen jaren.
Toch vindt de werkgroep – in belang van de interreligieuze dialoog – het belangrijk om elkaar te
blijven ontmoeten. De werkgroep heeft daarom een brief opgesteld die naar de besturen van de
geloofsgemeenschappen, waarvan de leden van de werkgroep deel uitmaken, gestuurd wordt.
Er is op de vergaderingen ook aandacht besteed aan gebeurtenissen en ontwikkelingen die van
belang waren om binnen de werkgroep te bespreken.
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