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1. Samenstelling

De Raad van Kerken Nijmegen bestond in het jaar 2011 uit de volgende lidkerken met afgevaardigden:

Anglican Chaplaincy Arnhem-Nijmegen	
 	
 	
 Sam van Leer
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen	
 	
 Els de Clercq
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Carolien de Kiefte
Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen	
 	
 	
 Perla Akerboom-Roelofs
Oud-Katholieke Kerk te Nijmegen	
 	
 	
 	
 Jan de Haan
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bas Meisters
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
Stichting Augustijns Centrum de Boskapel	
 	
 	
 Ekkehard Muth
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

Nieuw Apostolische Kerk	
 	
 	
 	
 	
 Dick Breekveldt

Adviseurs:	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Toine van den Hoogen
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Hans Schilderman

Bestuurssamenstelling:	
 	
 	
 	
 	
 	
 Stefien Jansen, voorzitter
Henk Gols, vice voorzitter

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Geert Peters, penningmeester
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Brenda Mathijssen, secretaris
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In 2011 hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de afgevaardigden. Per 1 januari 2011 
heeft Tjadine van Steenwijk haar taak als secretaris van het dagelijks bestuur overgedragen aan Brenda 
Mathijssen. Daarnaast zijn verschillende nieuwe afgevaardigden, lidkerken en toehoorders toegetreden tot de 
Raad. Voor de lidkerken hebben we Carolien de Kiefte mogen verwelkomen als afvaardiging van de 
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen. Bas Meisters heeft Jan de Haan vervangen als 
afvaardiging van de Oud-Katholieke Kerk te Nijmegen. Tot slot hebben we voor de lidkerken het Augustijns 
Centrum de Boskapel mogen verwelkomen, vertegenwoordigd door Ekkehard Muth. Naast de lidkerken 
heeft er ook een nieuwe toehoorder aangeschoven: Dick Breekveldt, Nieuw Apostolische Kerk. Tevens 
hebben er reeds gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur en de Nederlands Gereformeerde Kerk, die 
vanaf 2012 als toehoorder zullen deelnemen.
	
 In 2011 werd er acht maal vergaderd in de vergaderzaal van de Pauluskerk . Het dagelijks bestuur 
vergaderde acht maal ter voorbereiding van de plenaire bijeenkomsten bij één van de leden van het bestuur 
thuis.

2. 	
 Activiteiten

Het jaar 2011 stond in het teken van een aantal nieuwe activiteiten, zoals de Kerkennacht en het Vredesfeest. 
Bovendien is er op 17 november 2011 wederom een succesvolle studiedag georganiseerd: God in Nijmegen, 
Toen, nu en dan. Doel van de dag was terug- en vooruitkijken naar de rol die God in Nijmegen en omstreken 
speelt. Waar in 2009 en 2012 vooral bezint werd op de betekenis van de Raad van Kerken, stond dit jaar de 
rol van de Raad, en van geloof en God, in Nijmegen centraal. Levensbeschouwelijk gezien is Nijmegen een 
bijzondere stad, met een bonte schakering aan kerken, instituten, bewegingen, en individuen. Tijdens de 
studiedag hebben Lodewijk Winkeler (KDC) en pastor Jos van Rooij aandacht besteed aan dit bijzondere 
levensbeschouwelijke karakter in het verleden. Daarnaast vonden hedendaagse initiatieven uitdrukking in de 
vorm van workshops. Hoe krijgt ons geloof nu vorm? 
	
 De opkomst van de dag was goed, ook met groeperingen die we als Raad vaak niet zien, zoals de 
Karmel-gemeenschap. Met name de balans tussen het historische en actuele perspectief werd geprezen, als 
ook het enthousiasme van de aanwezigen. Op de website van de Raad van Kerken zijn verslagen van de 
studiedag, lezingen, en workshops te vinden onder het kopje ‘Archief’.

2.1. Interkerkelijke Activiteiten

16-22 januari: “Week van gebed voor de eenheid” in samenwerking met de Evangelische Alliantie.  Dit jaar 
was het thema ‘Trouw en Toegewijd’ en gedurende de week zijn er verschillende initiatieven geweest. Met 
name de Vesperdienst in de Cenakelkerk (Heilig Land Stichting), waarin werd voorgegaan door aartspriester 
Sergi Merks, was een groot succes. Er waren 120 aanwezigen. De gerestaureerde kerk met haar prachtige 
mozaïeken en het Byzantijns koor bleken grote trekkers. 

22 februari: Herdenking van het Bombardement op Nijmegen in de St. Stevenskerk. Na de dienst vond de 
herdenking bij de ‘Schommel’ plaats, waarna het luiden van klokken en de herdenking bij het kerkhof aan de 
Daalseweg plaatsvond. De kerkdienst werd bezocht door ca. 190 mensen en wordt steeds meer ervaren als 
deel van de herdenking. Helaas was er geen vertegenwoordiging van de gemeentelijke overheid. Wel was er 
aandacht voor de dienst van TV Gelderland. 

Kerkennacht 24 juni: Dit jaar werd voor het eerste de Kerkennacht ook in Nijmegen georganiseerd. De kerk 
openbaar in beeld met een heuse Nacht! Op initiatief van onze plaatselijke Raad van Kerken waren in de 
nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni tien kerkelijke plekken in en rond de binnenstad toegankelijk voor 
iedereen. Nachtburgemeester Doro Krol opende de Nacht in de Petrus Canisiuskerk. Daarna was er op alle 
tien plekken van alles te beleven: in de Valkhofkapel, de Maria Geboortekerk, de Stevenskerk, koffiehuis De 
Verwondering, de lutherse kerk, de Anthonius van Padua, inloophuis het Kruispunt, de Titus Brandsma 
Memorial en de Jacobskapel. Er werd gezongen en gebeden, poëzie gelezen en gemusiceerd, koffie 
geschonken en er werden verhalen verteld. Vanuit de Effatha-parochie werd een wandeling georganiseerd 
langs al die nachtelijke plekken waar het geloof opvlamde en warm en levend was als de kaarsen die overal 



waren ontstoken. Ruim 800 bezoekers zijn geteld en de nacht was een groot. En het is nu al duidelijk dat de 
Kerkennacht over twee jaar wordt herhaald. De Raad wil Jan Stuyt bedanken voor zijn harde werk om deze 
activiteit mogelijk te maken.

Pinksterviering 2011: De beoogde pinksterviering voor 2011 heeft niet plaatsgevonden. Rond de tijd van 
Pinksteren zijn veel studenten uit de stad weg, en zijn de kerkelijke activiteiten volop gaande. Ook financieel 
was het niet rond te krijgen. Het idee is gegroeid dat we als Raad beter een andere activiteit op een ander 
tijdstip kunnen verkiezen.

Vredesweek 17-25 September – ‘Elk mens een veilig bestaan’. Gedurende deze week, geïnitieerd door IKV 
Pax Christi, hebben verschillende activiteiten en vieringen plaatsgevonden in de Nijmeegse kerken. De Raad 
van Kerken heeft zich met name bezig gehouden met het Vredesfeest, dat gedurende deze week 
georganiseerd werd door de Raad van Levensbeschouwing en Religie.

Vredesfeest, 24 september, Ontmoetingskerk Dukenburg: Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Voor 
echte vrede tussen mensen komt meer kijken dan het ophouden van wapengekletter en het sluiten van 
verdragen. Echte vrede vraagt een houding van respect voor elkaar en willen leven met verschillen en begint 
met vrede in je eigen hart. Aan vrede kun je werken, dagelijks! (Hans Slavenburg) Met dit idee in het 
achterhoofd werd het Vredesfeest georganiseerd door de Raad van Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. 
Vanuit de Raad van Kerken werd de dag financieel ondersteund en daarnaast was Perla Akerboom betrokken 
bij de organisatie als afgevaardigde van de Raad. Ook droegen leden van de Raad bij aan de inhoud van de 
dag, zoals de workshop ‘Verhalen van vrede beleven’ van Els de Clercq. De dag was een succes en had een 
redelijk aantal bezoekers (250). Helaas waren er relatief weinig jongen en anders-culturelen. Wel waren er 
veel vrijwilligers in de leeftijdscategorie ‘tot 30 jaar’.  Kwalitatief was het een goede dag, maar aan de 
kwantiteit moet gewerkt worden. Voor het volgende jaar wordt de dag een gezamenlijk initiatief van de Raad 
voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en de Raad van Kerken Nijmegen en omstreken. 

Vrijdagmiddaggebed in de St Stevenskerk: Ook dit jaar werd elke vrijdagmiddag, om 13.00 uur, 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 christelijke 
traditie in het teken staat van het lijden van Christus. Het gebed maakt onderdeel uit van een wereldwijd 
netwerk, waar verzoening en vrede centraal staan.In 2011 zijn er, naast de vaste groep pastores en leken, ook 
afgevaardigden van de lidkerken van de Raad van Kerken voorgegaan. 

2.2. Provinciale activiteiten

Behalve de maandelijkse raadsvergaderingen in Nijmegen, heeft dit jaar ook een overleg plaatsgevonden van 
de plaatselijke raden van kerken in de provincie Gelderland. Er waren negen raden vertegenwoordigd in het 
overleg dat werd voorgezeten door Nelleke Drop, toeruster van de PKN in de regio Nijmegen en de regio 
Limburg. Nadat Liesbeth Dessens van de Raad van Kerken in Arnhem de bijeenkomst met een liturgisch 
moment had geopend brachten de diverse raden hun succesvolle activiteiten naar voren en hun 
aandachtspunten, zoals gezamenlijke vieringen en communicatie met de achterban. De plaatselijke raden 
brachten diverse van hun activiteiten in als spiegel voor andere raden, wat voor een leerzame avond zorgde. 

2.2. Representatie

Herdenking bombardement Nijmegen, 22 februari

Kranslegging tijdens Dodenherdenking, 4 mei



2.3. PR

De website van de Raad van Kerken Nijmegen, die in 2010 werd vernieuwd, doet haar werk uitstekend. De 
belangrijkste functie van de site is het doorgeven van informatie. Enerzijds gaat het om betrekkelijk statische 
informatie over de Raad en over de lidkerken. Anderzijds betreft het aankondigingen van gebeurtenissen. Die 
informatie is dynamisch, in de zin dat zulke berichten slechts gedurende een bepaalde tijd op de 
berichtenpagina getoond worden. Het aantal unieke bezoekers per maand schommelde dit jaar tussen de ca. 
300 en 800 met een gemiddelde van ca. 450.In 2011 werden door webmaster Arian Verheij 48 berichten in de 
database gezet. De website werkt voortreffelijk en is up-to-date. Nu de site ruim een jaar in de lucht is, 
kunnen we stellen dat het een succes is. 

2.4.  Burghardt van den Berghfonds

Het Burghardt  van den Berghfonds (anno 1560) wordt  sinds 1994 beheerd door de Stichting Dr. Burghardt 
van den Bergh. Het bestuur van deze stichting wordt  benoemd door de Nijmeegse Raad van Kerken. Het 
fonds heeft tot  doel het verlenen van financiële ondersteuning bij de vorming en opleiding van (toekomstige) 
kerkelijke ambtsdragers in Nijmegen. 
Ingevolge de statutaire doelstellingen werd een bijdrage ontvangen voor de studiedag. 

3.  Instellingen waarin de Raad van Kerken is vertegenwoordigd.

3.1. Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen

Activiteiten:
- De eerste activiteit in 2011 was op 16 januari de langzamerhand traditionele Verhalendag. 
- Op 24 maart waren we in het kader van het project Te Gast bij de Ander op bezoek in Loge 

St.Lodewijk.
- Op 28 april werd de Raad door de burgemeester ontvangen. Rogier Crijns gaf hier een overzicht 

van de werkzaamheden van de Raad, waarna Emrullah Erdem een presentatie verzorgde onder de 
titel “De rol van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in een gepolariseerde 
samenleving”. Daarbij werden de burgemeester ook een drietal aanbevelingen gedaan. Tevens werd 
de aanwezigen een tweetal brochures uitgereikt, één met informatie over de Raad zelf, zoals het 
jaarverslag 2010, de beleidsnota en een vooruitblik op  komende activiteiten, de ander met de 
volledige tekst van de presentatie van Emrullah Erdem.

- Op 24 september vond het eerste Interculturele Vredesfeest in Nijmegen plaats in de 
Ontmoetingskerk in Dukenburg. Het was een initiatief van de Raad, die ook de inhoudelijke en 
financiële verantwoordelijkheid ervoer droeg, maar ondersteund werd door de Raad van Kerken 
Nijmegen en verschillende maatschappelijke organisaties. Van een zestal lokale en landelijke 
organisaties werd financiële steun ontvangen. ’s Avonds vond er een interreligieuze viering plaats 
en voor de jongeren een Vredesdansfeest in Jongerencentrum Staddijk.

- Op 5 november was de Raad te gast bij een viering in de Oud-Katholieke kerngroep met erop 
volgend eengeanimeerd gesprek over de leer en praktijk van deze kerkelijke gemeente.

Veel werk werd gestoken in de statutenwijziging, die op 12 december uiteindelijk zijn definitieve beslag 
kreeg. Daarvoor was ook goedkeuring nodig van de (algemene) Raadsvergadering die op 30 november plaats 
vond. Vanaf 12 december kent de Raad nu twee organen, namelijk het bestuur en de adviesraad.
	
 Verder vonden in het bestuur vonden een aantal mutaties plaats. De belangrijkste was de wisseling 
van voorzitter. Rogier Crijns werd per 1 december als voorzitter opgevolgd Erik de Baedts. Op 31 december 
telde de Raad tien aangesloten groeperingen, waaronder als nieuw lid de Liberaal Joodse Gemeente.Het 
bestuur bestond op 31 december 2011 uit : Erik de Baedts (voorzitter), Rob Cassuto, Emrullah Erdem, 



Marianne Mattijsen, Nazima Shaikh, Piet Muller, Hans Slavenburg (secretaris-penningmeester) en Carla 
Vermeulen (vicevoorzitter). 

3.2. Noodfonds vluchtelingen

Uit de Raad van Kerken voortgekomen is ook nog de stichting Noodfonds Vluchtelingen. Uit dit  fonds wordt 
bijgesprongen bij verschillende kleine noden van mensen die met  het vluchtelingschap te maken hebben. Zo 
werd in 2011 voor een aantal mensen bijgedragen in advocaat- en griffiekosten. Ook werd een bijdrage 
verstrekt in de reiskosten van de echtgenote van een gedetineerde vluchteling, zodat  zij haar man af en toe 
kon bezoeken in de detentie. Tevens werd noodhulp verleend aan een Syrische vluchteling bij dreigende 
uitzetting wegens huurachterstand. Tot  slot  werd een kleine lening verstrekt  aan een vluchteling in financiële 
problemen, met terugbetalingsverplichting.
De leden van het stichtingsbestuur worden op voordracht van de Raad van Kerken benoemd.

3.3. Centrum voor Ouderen en Levensvragen

De adviesraad van het COL heeft in 2011 twee keer vergaderd: op 15 maart en 27 september. Het 
voornaamste thema was de omvorming van COL (Centrum Ouderen en Levensvragen) naar COiL (Centrum 
Ontmoeting in Levensvragen), waardoor de doelgroep ruimer kan worden dan slechts ouderen. De 
omvorming kwam bestuurlijk goed op gang, maar vooral belangrijk was de continuering van de 
subsidiestroom. Het streven om op 1 juli 2011 de statuten van het centrum te wijzigen bij de  notaris werd 
niet gerealiseerd: belangrijke participanten hadden meer tijd nodig om zich in de merites van de plannen te 
verdiepen, en ook speelden persoonlijke omstandigheden een rol. 
	
 Het zomerprogramma van het COL was een succes. Er werden verscheidene activiteiten 
georganiseerd, waarbij Hans de Jong, als lid van de adviesraad namens de Raad van Kerken, een lezing gaf.
	
 Op 1 augustus trad Ren Lantman als stafmedewerker en geestelijk verzorger in dienst bij het COL. 
Hij studeerde onder andere pastorale theologie in Nijmegen. Zijn taak wordt voorbereiding van publicaties 
voor het COL, verzorging van externe contacten en ondersteuning in training. Namens de ANBO nam de 
heer Hans van Welsum zitting in de adviesraad als opvolger van mevrouw G. Everkes. Hij is beroepsmatig 
betrokken geweest bij de gezondheidszorg in de medische en farmaceutische sector. In september vond een 
gesprek plaats met de bestuurders van Stichting Maat en een aantal genodigden, waarin gezien de uitkomsten 
van het transitie-project is uitgenodigd tot participatie in het COiL als expertisecentrum. 
	
 Op 19 november werd een goed bezochte studiedag gehouden in Lent, waarbij fysieke activiteiten en 
gespreksrondes over functioneren van het COL en haar toekomst als COiL een belangrijke plaats innamen.

De volgende projecten worden voor de toekomst van het COL/COiL van belang geacht:
- 	
samenwerking ZZG zorggroep;
- het opzetten van wijkontmoetingsgroepen (met steun van SKAN);
- het (blijven) trainen van vrijwilligers, ook tbv ‘wijkgerichte inzet;
- deel uitmaken als het expertisecentrum locaal/regionaal in nieuwe verbanden, bijvoorbeeld 

poliklinische geestelijke zorg in Radboud-project, met name de inzet van vrijwilligers;
- training van personeel van woningcorporaties;
- onderwijsmodulen MBO/HBO, naast zorgvuldig bestendigen van COL-dienstverlening ‘als 

vanouds’.


