JAARVERSLAG 2021
van de

Raad van Kerken Veluwezoom

WWW.RVK-VELUWEZOOM.NL

Dieren, februari 2022
Dit verslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken Veluwezoom in
haar vergadering in de maand februari 2022.

Voorwoord
In het afgelopen jaar nam ik de voorzittershamer over van Joke Quick – Verweij. Het was een
jaar waarin we op allerlei manieren beperkt werden door het Coronavirus. Heel jammer!
Wat wel door kon gaan was de feestelijke viering op 31 oktober vanwege het vijftigjarig
bestaan van de R.K. Emmaüskerk in Dieren. Het was fijn om elkaar daar te zien en te spreken
en weer iets van gemeenschap te beleven met elkaar. Ook als christenen afkomstig uit
verschillende kerken.
Voor 2022 zijn verschillende nieuwe projecten bedacht door de Raad van Kerken en hopelijk
kunnen die wel doorgaan. Zo ondersteunt de Raad van Kerken de aandacht voor
duurzaamheid en zal er een gesprekskring starten over “Groene Theologie”. Ook wil de
Raad aandacht besteden aan Keti Koti. Het feest waarmee de afschaffing van de slavernij
wordt gevierd. Het slavernijverleden werpt nog altijd een schaduw over onze samenleving
en verdeelt mensen van elkaar. Hoe kijken we naar mensen met verschillende
achtergronden en hoe gaan we met elkaar om?
De Raad van Kerken van de Veluwezoom voelt zich verbonden met de landelijke Raad van
Kerken en met de Wereldraad van Kerken. Het is waardevol dat in het klein en in het groot
mensen, gelovig of niet, elkaar zien, spreken, aanmoedigen en aansporen en zoeken naar
onderlinge verbondenheid. Ieder kan daar op een eigen manier een steentje aan bijdragen.
Jan Willem Overvliet (predikant van de Dorpskerk in Rheden)
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A)

VERSLAG vanuit het BESTUUR

1.

Samenstelling
Op 31 december 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter
secretaris
penningmeester
notulist
leden

2.

de heer J.W. Overvliet
afgev. Protestantse e Kerkgemeenschap Rheden/ lid
pastoresconvent Veluwezoom
mevrouw H. Brouwer-Stronks
lid Protestantse gemeente te Dieren
de heer B. van Marle
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 M. Elzebroek
afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren
vacant
Hervormde gemeente Spankeren,
Laag Soeren en Dieren N.O.
vacant
afgev. Protestantse gemeente Ellecom-de Steeg

Vergaderingen
We vergaderden in 2021 drie keer nl. op 28 mei, 23 september en 25 november. Door
corona was het niet mogelijk om in januari en maart bij elkaar te komen.
Bij de vergadering op 27 mei was ds. Joke Quik –Verweij voor de laatste keer aanwezig
en kon zij na ruim jaar het voorzitterschap overdragen aan ds. Jan Willem Overvliet.
Op 14 februari heeft ds. Joke Quik-Verweij afscheid
genomen in een kerkdienst van de Hervormde gemeente
Spankeren/ Laag-Soeren en Dieren NO. Bij deze dienst is
door de Raad een overzicht met foto’s geprojecteerd met
de vele activiteiten van het meer dan tienjarig
voorzitterschap van ds Quik. Vanwege de corona
maatregelen was het aantal bezoekers bij deze dienst
beperkt.
Het jaarlijkse gesprek met de werkgroepen die gelieerd zijn
aan de Raad van Kerken Veluwezoom kon ook dit jaar niet
worden gehouden.

3.

Activiteiten
De felicitaties zijn weer overgebracht naar de Moskee(Ramadangroet) en aan de
Liberaal Joodse Gemeente Gelderland( de sjoel) vanwege Rosj Hasjana. Ook dit jaar
bleef de echte ontmoeting achterwege door de coronamaatregels.
De zomerfolder is verspreid en in de Regiobode is de Kerstadvertentie geplaatst met
daarin een verwijzing naar de mogelijkheid de kerkdiensten online te volgen via
kerkdienstgemist.nl
De oecumenische viering “Zondag van de Eenheid: op 17 januari kon alleen online
gevolgd worden. Bij de oecumenische vredesdienst op 19 september kon men wel
weer life aanwezig zijn.
Ook dit jaar was er door de coronamaatregels geen officiële gemeentelijke herdenking
bij het monument het Rozenbos in
Rheden/ De Steeg. Wel was het
mogelijk om op eigen gelegenheid en
op een zelf te bepalen moment
bloemen te leggen bij het monument.
De Raad heeft dinsdagmiddag 4 mei
namens de kerken een bloemstuk
gelegd om te herdenken en te
beseffen dat de vrijheid waarin we
leven niet vanzelf is gekomen

4.

Financiën
In januari 2022 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren F. Haandrikman
en J. Jansen, de financiële administratie over 2021 in orde bevonden en kon het bestuur
worden gedechargeerd. De jaarrekening werd afgesloten met een batig saldo van totaal
€ 252,10 De balanspositie is met dit exploitatieresultaat op niveau gebleven en bedroeg
per 31 december 2021 in totaal € 3052,41

B)

VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

1.

Geloof en Maatschappij (Klaas Pieter Plantinga)
In verband met corona is op zondag 18 april een interactieve lezing
gehouden door Hester Macrander met als titel” Verbindede
Communicatie is zoveel meer dan communicatie” Een lezing over
geweldloze communicatie of liever: hoe Verbindende Communicatie ons
kan inspireren. Door de circa dertig deelnemers is dit experiment als
waardevol en inhoudelijk ervaren, waarbij opgemerkt wordt dat ondanks
de goede ervaring toch de voorkeur wordt gegeven aan een persoonlijke
ontmoeting en uitwisseling.
Thema avond zondag 17 oktober “Over schuld die blijft schuren “door Jos
van Leur en Jacques Vos beiden voormalig geestelijke verzorgers in de
GGZ, deden onderzoek naar “schuld” en publiceerden het boek “De appel
is weerbarstig” Aan de hand van kunst en literatuur, levensbeschouwing
en ervaringsdeskundigheid is deze avond gekeken naar schuld, met als
perspectief een zinvolle, constructieve omgang. Zowel in het persoonlijk
leven van alledag als in de maatschappelijke context. De avond is muzikaal
begeleid door Christine Schellevis

2.

Regionale werkgroep Kerk en Israël (Tom Algra)
Het coronavirus heeft, zoals bekend, onze activiteiten geheel onmogelijk gemaakt. Zo
kon de dag van het Jodendom in de Sjoel geen doorgang vinden. Ook de geplande
leerhuisavond onder leiding van Dodo van Uden moest worden afgelast evenals de
avonden over Joods Christelijke dialoog. De op 3 oktober gehouden kerkdienst in het
kader van de Israëlzondag had als thema “Gezegend met Israël” Na afloop van de
dienst konden de bezoekers het blad “Op Weg” meenemen.

3.

Vespers in de 40-dagentijd
De vespers in de veertigdagentijd konden alleen online gevolgd worden. De vesper op
31 maart werd daarom verplaatst van de Nicolaaskerk Ellecom naar de Ontmoetingskerk
Dieren.

4.

Ambassade voor de Vrede (G. Schotanus)
In de Vredesweek van 19 t/m 26 september 2021 zijn er op
woensdag 23 september 100 witte gerbera’s op de woensdagochtendmarkt
in Dieren aan verschillende mensen uitgedeeld.
Er zijn heel wat gesprekken gevoerd over en ik heb veel geluisterd naar
zaken die met Vrede en Vredesopvoeding te maken hebben.

I.v.m. Corona zijn er die week geen andere activiteiten georganiseerd.

5.

Inter Religieuze Ontmoetingen (I.R.O.) waarin de Raad van Kerken Veluwezoom
deelneemt (Geertruida van Gulyk-Kuiper)
De IRO is in 2021 vanwege corona niet bij elkaar geweest

.

