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1. Samenstelling

De Raad van Kerken Nijmegen bestond in het jaar 2010 uit de volgende lidkerken met afgevaardig-
den:

Anglican Chaplaincy Arnhem-Nijmegen Sam van Leer
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen Els de Clercq

Cecilia Reijen
Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen Perla Akerboom-Roelofs
Oud-Katholieke Kerk te Nijmegen Jan de Haan
Protestantse Gemeente te Nijmegen Henk Gols

Stefien Jansen
Paul Oosterhoff
Tjadine van Steenwijk

Rooms-Katholieke Kerk Nijmegen Geert Peters
Jos van Rooij
Frans van Schaik (verkenner)
Jan Stuyt

Russische Orthodoxe Kerk te Nijmegen Gert-Jan (Gabriel) van Oostrom

Toehoorder:
Apostolisch Genootschap Hans de Jong

Hans Slavenburg
Kerk van de Nazarener David van Beveren

Adviseurs: Toine van den Hoogen
Hans Schilderman

Bestuurssamenstelling: Stefien Jansen, voorzitter
Henk Gols, vice voorzitter
Geert Peters, penningmeester
Tjadine van Steenwijk, secretaris
Cecilia Reijen, secretaris

http://www.raadvankerkennijmegen.nl/
mailto:info@raadvankerkennijmegen.nl


In 2010 zijn er enkele wijzigingen geweest m.b.t. de afgevaardigden.  Per juli heeft Cecilia Reijnen de 
taak van Tjadine van Steenwijk als secretaris overgenomen. Wegens werkzaamheden heeft zij in okto-
ber afscheid moeten nemen van de Raad.  Tjadine van Steenwijk heeft de taak van secretaris opnieuw 
vervuld tot en met 31 december 2010. Vanaf december is zij in haar taak bijgestaan door Brenda Ma-
thijssen, die haar per januari 2011 zal opvolgen.

In 2010 werd er acht maal vergaderd in de vergaderzaal van de Pauluskerk . Het dagelijks bestuur ver-
gaderde acht maal ter voorbereiding van de plenaire bijeenkomsten bij één van de leden van het be-
stuur thuis.

2. Activiteiten

Het jaar 2009 stond in het teken van (her)bezinning op de betekenis van de Raad van Kerken, wat in 
2010 heeft geleid tot het rapport: “Raad van Kerken: Uitgangspunten, Doelen, Activiteiten en Werk-
plan”. De Raad stelt zich ten doel de verbondenheid tussen geloofsgemeenschappen in Nijmegen e.o. 
te bevorderen en dienstbaar te zijn aan een rechtvaardige samenleving.

Vanuit het rapport werd een studiedag voor 2010 voorbereid, ter voorbereiding van een advies aan de 
formateur van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen. Onderwerpen van de dag waren: 
eenzaamheid, armoede en integratie. Er was een goede opkomst (bijna 80 deelnemers), vanuit zeer 
verschillende geloofsgemeenschappen, ook van buiten de Raad. Daarnaast was er belangstelling van-
uit de gemeentelijke politiek. Een van onze adviseurs, prof. dr. Toine van den Hoogen, hield een inspi-
rerende lezing over de betekenis van de kerk voor de stad. De kerk heeft tot taak een tegengeluid te la-
ten horen, de kerk moet durven waarnemen, zich durven laten verstoren en moet durven dromen, was 
zijn stelling. Daarna werden de drie onderwerpen van de dag in groepen uitgewerkt. Het doel van de 
studiedag, de brief naar de formateur voor een nieuw te vormen college in Nijmegen, maakte dat er 
concreet gepraat werd. 

2.1. Interkerkelijke activiteiten

Vrijdagmiddaggebed in de St Stevenskerk: Elke vrijdagmiddag, om 13.00 uur, werd in de stiltekapel 
van de Stevenskerk het “middaggebed voor vrede en verzoening”gebeden. Het gebed vindt plaats kort 
voor de joodse sjabbat, op de wekelijkse gebedsdag van moslims en op de weekdag die in de christelij-
ke traditie in het teken staat van het lijden van Christus. Het gebed maakt onderdeel uit van een we-
reldwijd netwerk, waar verzoening en vrede centraal staan.
In 2010 is geprobeerd ook leden van de Raad van Kerken, naast de kleine vaste groep pastores en le-
ken, actief bij het vrijdagmiddaggebed te betrekken. Er werd voorgesteld om op de laatste vrijdag van 
de maand een afgevaardigde, pastor of parochiaan, van één van de lidkerken voor te laten gaan.

17-24 januari: “Week van gebed voor de eenheid” in samenwerking met de Evangelische Alliantie. 
Gedurende deze week zijn er verschillende initiatieven geweest. Zo werden op woensdag 20 januari 
twee lezingen gehouden. In de Ontmoetingskerk vond een lezing plaats over de verhandeling van Pau-
lus door Henk Gols en bij de Oud Katholieken hield Peter Nissen een lezing over Ignaz von Döllinger. 
Op zondag 24 januari vond  zoals gebruikelijk een afsluitende viering plaats in de Lutherse kerk.  



22 februari: Herdenking van het Bombardement op Nijmegen in de St. Stevenskerk. Na de dienst vond 
om 11.00 de herdenking bij de ‘Schommel’ plaats. Om 13.20 uur begon het luidden van klokken en de 
herdenking bij het kerkhof aan de Daalseweg werd afgesloten door ontvangst in de Lutherse kerk. Al 
met al was het een goede bijeenkomst.

Pinksterviering: Er is in 2010 geprobeerd een pinksterviering te organiseren in samenwerking met de 
Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Er werd een commissie gevormd door Paul Oos-
terhoff en Frans van Schaik, waarbij ook contact werd gelegd met het Titus Brandsma Memorial (Het-
ty Berflo). Na overleg is echter besloten in 2010 geen Pinksterviering te houden vanwege andere acti-
viteiten rondom deze datum. Er zal een voorstel gemaakt worden voor een viering in 2011.

Vredesweek 20-27 September – ‘Naar een nieuw klimaat van vrede’. Op 20 september werd Market 
Garden herdacht. De Comradsgroup uit Midden Engeland is naar Nijmegen gekomen. Daarnaast was 
ook een groep Engelsen, Amerikanen, Polen en Canadezen aanwezig. Er werd een tocht georganiseerd 
met oude voertuigen over Waalbrug. Kerkelijke activiteiten waren met name gecentreerd rond de ka-
tholieke kerk in Nijmegen Lent.

2.2. Representatie

4 mei: Kranslegging tijdens Dodenherdenking.

2.3. PR

Website Raad van Kerken Nijmegen: In 2010 is de nieuwe website van de Raad van Kerken Nijmegen 
online gegaan. De website is overzichtelijker en meer gebruiksvriendelijk. Daarnaast is het aantal be-
zoekers gestegen. 

2.4. Burghardt van den Berghfonds

Het Burghardt van den Berghfonds (anno 1560) wordt sinds 1994 beheerd door de Stichting Dr. Burg-
hardt van den Bergh. Het bestuur van deze stichting wordt benoemd door de Nijmeegse Raad van Ker-
ken. Het fonds heeft tot doel het verlenen van financiële ondersteuning bij de vorming en opleiding 
van (toekomstige) kerkelijke ambtsdragers in Nijmegen. 

3. Instellingen waarin de Raad van Kerken is vertegenwoordigd.

3.1. Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen

De Raad van Kerken is betrokken bij de Raad voor Levensbeschouwing en Religie (RLR) al vanaf het 
moment van de oprichting van de RLR in 2003. In 2010 kwam de RLR regelmatig voor haar vergade-
ringen bijeen in het gebouw van de Protestantse Diaconie.
Als bijzondere activiteiten zijn te noemen: 

- De jaarlijkse verhalendag vanuit de verschillende levensbeschouwingen die weer in het begin 
van het jaar gehouden werd.

- De interreligieuze kalender voor 2010 is voorlopig de laatste geweest. Alhoewel er best be-
langstelling voor was gaf de kostenfactor de doorslag om voorlopig een aantal jaren niet met 
een kalender te komen.



- Er waren verschillende bilaterale ontmoetingen en er is intern hard gewerkt aan de organisatie 
van de Raad. Een beleidsnotitie zag het licht en verschillende werkgroepen voor onderdelen 
van het werk werden bemenst en zijn aan de slag. 

- Er was een regelmatige bijeenkomst van een vrouwendialoog groep en er werd deelgenomen 
aan de landelijke dag van de dialoog.

3.2. Noodfonds vluchtelingen

Uit de Raad van Kerken voortgekomen is er nog altijd een stichting Noodfonds Vluchtelingen. Uit dit 
fonds wordt bijgesprongen bij verschillende kleine noden van mensen die met het vluchtelingschap te 
maken hebben. Zo werd in 2010 voor een aantal mensen bijgedragen in advocaat-kosten of griffiekos-
ten. Ook werd voor iemand een bijdrage gegeven om een Nederlands vrachtwagenrijbewijs te kunnen 
halen, zodat hij ook hier zijn oude vak als vrachtwagenrijder kon uitvoeren. Tot slot werd voor twee 
personen bijgedragen in de kosten voor een noodzakelijke vliegreis naar familie.
De leden van het stichtingsbestuur worden op voordracht van de Raad van Kerken benoemd.

3.3. Centrum voor Ouderen en Levensvragen 2010

Het COL heeft drie bestaansredenen. Ten eerste is de vraag naar de zin van het bestaan en van het ge-
leefde leven onder ouderen als ervaren noodzaak en individuele behoefte zeer actueel. Ten tweede wo-
nen steeds meer ouderen thuis, waar zij voorheen in een verzorgings- of verpleeghuis woonden. Hier-
mee is er een hiaat in de dienstverlening als het gaat om geestelijke verzorging en is er een noodzaak 
van nieuwe voorzieningen. Tot slot gaat de secularisatie in Nederland onverminderd voort.  Daarmee 
zijn er voor velen geen mogelijkheden meer om terug te vallen op functies en instituties zoals voor-
heen. 

Vanuit deze bestaansredenen zijn er door het COL in 2010 verschillende activiteiten georganiseerd. 

- Er werd scholing verzorgd voor ‘geschikte’ vrijwilligers die ouderen gaan bezoeken, waarbij 
een speciale starttraining werd ontwikkeld. 

- Daarnaast organiseerde het COL ontmoetingsgroepen. In de eerste helft van 2010 nam het 
COL het initiatief om in allerlei woon- en wijkcentra in Nijmegen ouderen met elkaar in dis-
cussie te laten gaan over hulp bij zelfdoding. Het doel van de bijeenkomsten was om ouderen 
handreikingen te geven om levensmoeheid tegen te gaan en hun de kracht te geven om door te 
gaan. 

- Evenzo werd in samenwerking met de SWON een zomer- en winterprogramma aangeboden, 
met met boekbesprekingen, cursussen, ontmoetingsmiddagen, films en lezingen. 

- Het COL is tevens een samenwerking aangegaan met  Savarona. Hierbij staan  contacten tus-
sen Turkse vrouwen en Nederlandse vrouwen centraal. 

Naast huidige activiteiten werd er ook nagedacht over de toekomst van het COL. Mogelijk komt er 
verbreding van Centrum Ouderen en Levensvragen (COL) in Centrum voor Ontmoeting in Levensvra-
gen (COiL).
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