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Jaarverslag 2012

1. Samenstelling

De Raad van Kerken Nijmegen bestond in het jaar 2012 uit de volgende lid kerken met afgevaardigden:
Anglicaan Chaplaincy Arnhem-Nijmegen
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen
Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen
Oud-Katholieke Kerk te Nijmegen
Protestantse Gemeente te Nijmegen

Rooms-Katholieke Kerk Nijmegen

Stichting Augustijns Centrum de Boskapel
Russische Orthodoxe Kerk te Nijmegen

Rev. Alja Tollefsen
Ds Els de Clercq
Mw. Carolien de Kiefte
Ds Perla Akerboom-Roelofs
Dhr. Bas Meisters
Ds Henk Gols
Mw. Stefien Jansen
Ds Paul Oosterhoff
Dhr. Geert Peters
Pastor Jos van Rooij
Pater Jan Stuyt, SJ
Pastor Jeanne Rens
Ds Ekkehard Muth
Hypodiaken Gert-Jan (Gabriel) van Oostrom

Toehoorders:
Apostolisch Genootschap
Kerk van de Nazarener
Nederlands Gereformeerde Kerk
Nieuw Apostolische Kerk

Dhr. Hans de Jong
Dhr. Hans Slavenburg
Ds. David van Beveren
Mw. Karlien Haak
Mw. Sandra Ruta
Dhr. Dick Breekveldt

Adviseurs:

Prof. Dr. Toine van den Hoogen
Prof. Dr. Hans Schilderman

Bestuurssamenstelling:

Mw. Stefien Jansen, voorzitter
Ds. Henk Gols, vice voorzitter
Dhr. Geert Peters, penningmeester
Mw. Brenda Mathijssen, secretaris
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In 2012 hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de afgevaardigden. De
Ontmoetingskerk te Dukenburg is in de persoon van Jeanne Rens vertegenwoordigd in de Raad. Tevens
hebben we de Nederlands Gereformeerde Kerk mogen verwelkomen, vertegenwoordigd door Karlien Haak
en Sandra Ruta. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden versterken het Christelijke netwerk in de stad
Nijmegen en deze twee bloeiende gemeenschappen zijn een waardevolle aanvulling en inspiratiebron.
Behalve nieuwkomers hebben we dit jaar ook afscheid genomen een aantal mensen. Allereerst onze
gewaardeerde voorzitter Stefien Jansen. Zij heeft in december het stokje overgedragen aan Toine van den
Hoogen, die haar taken in het nieuwe jaar zal overnemen. Ook Jos van Rooij heeft afscheid genomen van de
Raad. We danken hen voor de prettige samenwerking, inspanningen en betrokkenheid.
In 2012 werd er achtmaal vergaderd in de vergaderzaal van de Pauluskerk. Het dagelijks bestuur
vergaderde achtmaal ter voorbereiding van de plenaire bijeenkomsten bij één van de leden van het bestuur
thuis.

2. Activiteiten
Het jaar 2012 stond in het teken van verschillende activiteiten. Na een succesvol Vredesfeest in 2011,
georganiseerd door de Raad voor Levensbeschouwing en Religie, werd deze activiteit in 2012 door de Raad
voor Levensbeschouwing en Religie en de Raad van Kerken georganiseerd. Op de website van de Raad
van Kerken zijn verslagen van de verschillende activiteiten te vinden onder het kopje ‘Archief’.
In de ledenvergadering werd in juni themavergadering gehouden over de waarde van oecumene
voor de Nijmeegse geloofsgemeenschappen en leden. Toine van den Hoogen bracht het woord Oecumene
onder de aandacht en samen met Henk Gols en Perla Akerboom werd de vergadering een aantal vragen
voorgelegd. Hoofdzaak is: zijn we als Raad oecumenisch, wat betekent dit (nog) voor ons, wat is nodig om
dit in onze harten maar ook in de (Nijmeegse) praktijk van onze kerkgemeenschappen telkens weer
aandacht te geven? Wat zou je missen als onze eigen geloofsgemeenschap niet oecumenisch gericht meer
was?
Na een korte introductie had het gesprek de volgende aandachtspunten:
1) Is de oecumene niet iets geworden van de ‘oude kerken’, uit 1948, en zijn wij als
Raad niet een excuustruus voor onze gemeenschappen, en enkel nog een
handig aanspreekpunt voor de buitenwereld (de overheid)?
2) Waarin herkennen we onze ‘nota ecclesiae’? Welke ruimte (letterlijk en
figuurlijk) herkennen we als een geloofsgemeenschap, welke karaktertrekken
dient zo’n ruimte te hebben om deze herkenning mogelijk te maken?
3) Welke verhalen kunnen we vertellen om de kracht en de zwakte van onze
concrete geloofsgemeenschap in de huidige crisis (economisch, sociaal,
cultureel, organisatorisch) te verduidelijken, en hoe verduidelijkt dit wat er
oecumenisch is aan ons netwerk?
Toine vroeg bij de aandachtspunten door, waardoor interessante discussie ontstond. Soms ervaren leden
dat ze als ‘excuustruus’ worden ingezet, maar anderzijds zegt iedereen de oecumene te waarderen. Sterker
nog, het zou afbraak doen wanneer de oecumene er niet meer zou zijn. Als leden hun blik, als individuen,
niet meer naar buiten kunnen wenden en daardoor verrijkt kunnen worden.
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2.1. Interkerkelijke Activiteiten
16-22 januari: “Week van gebed voor de eenheid” in samenwerking met de Evangelische Alliantie. Dit jaar
was het thema ‘Winnen met gesloten handen’ en gedurende de week zijn er verschillende initiatieven
geweest. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Corinthiërs 15:57. Dit Bijbelgedeelte is aangedragen
door een Poolse christenen. In Nijmegen viel het thema's van dit jaar niet helemaal gelukkig aangaande het
woord ‘winnen’. Toch werd besloten hier een invulling aan te geven. In verschillende kerken werden
oecumenische vieringen gehouden. In het bijzonder vond een activiteit plaats in Blankenstein. De
gebedsdienst was een succes met 130 aanwezigen. Het koor gaf een warm welkom en de nadruk werd
gelegd op de verrezen Christus.
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. 200 mensen en het lijkt erop dat zij als ritueel
steeds meer gaat horen bij de herdenking. Helaas was er slechts een geringe opkomst van het stadsbestuur,
maar dat kan zijn redenen hebben (ontvangst attaché en ambassadeur). Tevens is geconstateerd dat de
begraafplaats van de slachtoffers er verwaarloosd bijligt. Later in het jaar is een brief uit gegaan naar de
gemeente Nijmegen met het verzoek deze plaats een herkenbaar en waardig aanzien te geven en er een
gedenkteken bij te plaatsen. De gemeente heeft hier positief op gereageerd.
Vredesweek 15-23 september – ‘Vrede met de Aarde’. Gedurende deze week, geïnitieerd door IKV Pax
Christi, hebben verschillende activiteiten en vieringen plaatsgevonden in Nijmegen. Dit jaar is er voor
gekozen een ambassade van vrede in te richten in De Haard, activiteiten rondom vrede en duurzaamheid te
creëren in de stad en diverse lokale initiatieven onder de aandacht te brengen. Wij vonden Qader Shafiq,
beleidsmedewerker van COS Gelderland, bereid onze ambassadeur van vrede te worden.
Op maandag 17 september waren er twee opeenvolgende presentaties in centrum De Haard. Eerst
sprak Ad Lansink over het belang van duurzaamheid voor vrede en veiligheid. Vervolgens gaf Max Koffi,
oprichter van ‘Africa in Motion’, een presentatie over ‘Landroof in Afrika - waar moeten Afrikanen heen?’ Op
dezelfde maandag 17 september gaf Remond Pahladsingh met Inder Lalbahadoersing in de Shree Raam
Mandir te Wijchen een presentatie over de mogelijkheden van een waterstofeconomie en nieuwe technieken
voor drinkwatervoorziening.
Op dinsdag 18 september verzorgde Transition Town Nijmegen in De Haard een filmavond op het
thema ‘Samen op weg naar een betere wereld!’ Anita Dickson en Cecile van de Pol vertoonden de
documentaire ‘In Transition 2.0’, een film die laat zien wat de Transition Town beweging beoogt. Hoe creëer
je met aandacht voor elkaar, voor de omgeving en voor de toekomst een betere wereld?
Op woensdag 19 september werd in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap te Nijmegen een
Vredesconcert gegeven. Het regionaal jongerenkoor van Het Apostolisch Genootschap, gedirigeerd door
Jeroen Siegers, zong inspirerende eigentijdse liederen. Op dezelfde woensdag 19 september werd in het
Jewel Heart centrum te Nijmegen de documentaire ‘Taste the waste’ vertoond. De documentaire ‘Taste the
Waste’ reist over de wereld om te zien hoe voedselverspilling plaats vindt, maar ook wat we er aan kunnen
doen.
Op donderdag 20 september vond in De Haard een bezinningsavond plaats over het thema
Duurzaamheid. Eveneens werd in de Doopsgezind-Remonstrantse kerk van Nijmegen een Open
Gemeenteavond gehouden om met elkaar en anderen te denken over en plannen de maken voor een
Duurzame Kerk.
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Tot onze spijt is veel te weinig bekendheid gegeven aan de verschillende activiteiten van
deze Vredesweek. Dat heeft mede geleid tot een beperkte publieksopkomst, terwijl toch het
programma inhoudelijk veel te bieden had. Ook leeft de vraag bij de organisatie of er niet te
veel werd gedaan in de toch al drukke septembermaand. Voor het volgende jaar zijn dit een belangrijk
aandachtspunten.
Vredesfeest, 22 september: Als afsluiting en hoogtepunt van de Vredesweek vond op zaterdag 22
september het Vredesfeest plaats in wijkcentrum Titus Brandsma, dat ongeveer 400 belangstellenden trok.
De dag begon in de morgen met een bezinningsbijeenkomst: een interreligieuze viering van de Vrede. Alle
grote godsdiensten en levensbeschouwingen waren daarin vertegenwoordigd. Beginnend met het katholieke
koor Schola Effata, kregen onder meer de Baha’is, het Jodendom, de hindoeïstische tempel Shree Raam
Mandir, klankschalen van Don Vermeulen, de Augustijner pastor Joost Koopmans en de islamitische Nazima
Shaikh met haar lofzang een plaats in een afwisselende en boeiende viering. Die draaide rond één thema:
de ontmoeting.
Na de feestelijke vredesviering werd het Vredesfeest officieel geopend door Turgay Tankir,
wethouder Werk & Inkomen, Openbare Ruimte en Wijken, van de gemeente Nijmegen. Wat wellicht het
meest verbroederende element van het Vredesfeest was, is muziek. Alle soorten passeerden de revue: van
reggae tot balkankoren en van Armeense volksmuziek tot de wereldse tonen van het Colourful City koor. Er
was verder aandacht voor onder meer poëzie, kunst en handlezen. Schmink voor kinderen en verschillende
eettentjes maakten de dag af. De dag werd afgesloten met het oplaten van honderden ballonnen en een
daaraan gebonden vredeswens. Voor een volledig verslag kunt u onze website bezoeken.
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 sabbat, 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 2012 zijn er net als vorig jaar naast de
vaste groep pastores en leken ook afgevaardigden van de liederen van de Raad van Kerken voorgegaan.
Coventry, september: Henk Gols en Joke Poot hebben dit jaar als Nijmeegse afgevaardigden Coventry
bezocht. Dit is een wereldwijde community van The Cross of Nails. Alle kerken die het Spijkerkruis hebben
ontvangen zijn uitgenodigd. Het Cross of Nails is in 1953, inderdaad n.a.v. de bombardementen, aan de stad
Nijmegen aangeboden. Coventry staat in het teken van ontmoeting en verzoening met mensen over de hele
wereld. Canon David Porter wil in 2014 naar de herdenking van het bombardement in Nijmegen komen.
Plannen hiervoor zijn in werking gezet.

2.2. Provinciale activiteiten
Behalve de maandelijkse raadsvergaderingen in Nijmegen, heeft dit jaar wederom een overleg
plaatsgevonden van de plaatselijke raden van kerken in de provincie Gelderland. Stefien Jansen en Paul
Oosterhoff zijn dit jaar namens Nijmegen geweest. Het was voornamelijk een uitwisseling van wie doet wat.
Er werd geconstateerd dat in Nijmegen veel activiteiten worden georganiseerd. De vraag leeft wat deze
provinciale vergadering toevoegt. Voor volgend jaar wordt dit bekeken.
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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 lid kerken. 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
drie- of vierhonderd unieke bezoekers. Rond de dood van Dick Piersma was er een duidelijke piek –
waarschijnlijk als gevolg van de informatie op de pagina Protestants. De opzet van de site is niet wezenlijk
veranderd, alleen aan de ordening van berichten e.d. heb ik af en toe wat gesleuteld. Het aantal geplaatste
berichten was in 2012 vrijwel gelijk aan dat van 2011 (op dit moment 51 stuks). De website werkt
voortreffelijk en is up-to-date. De samenwerking met Arjan Verheij, de webmaster, verloopt uitstekend.
Behalve de website werd aan het einde van het jaar besproken of wij op activiteiten, zoals het
Vredesfeest en de Kerkennacht, niet meer zichtbaar zouden moeten zijn. Brenda Mathijssen gaf aan dit te
missen gedurende het Vredesfeest. Er werd positief gesproken over een kleine folder die de zichtbaarheid
van ons netwerk kan vergroten bij activiteiten, maar ook in de verschillende geloofsgemeenschappen.
Brenda Mathijssen en David van Beveren werken hier aan.

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. Dit jaar heeft de Raad geen studie gerelateerde activiteiten
georganiseerd. Wel wordt er reeds gewerkt aan een nieuwe studiedag. De samenwerking en bijdragen van
het Burghardt van den Berghfonds worden zeer op prijs gesteld.

3. Noodfonds vluchtelingen
Uit de Raad van Kerken voortgekomen is ook de stichting Noodfonds Vluchtelingen. Uit dit fonds wordt
bijgesprongen bij verschillende noden die met het vluchtelingschap te maken hebben. Zo werd in 2012
bijgedragen in advocaat- en griffiekosten; ook werd in een geval door het Noodfonds zelf juridische bijstand
verleend. Verder werd financiële hulp gegeven bij terugvordering van teveel ontvangen huurtoeslag,
tweemaal voor dringende tandheelkundige zorg, en voor reiskosten naar een traumacentrum voor
psychische zorg. Voor twee vrouwelijke vluchtelingen werd een bijdrage gegeven in huisvestingskosten.
Tenslotte werd een kleine gift verstrekt aan een vluchteling in financiële problemen.
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Sinds 1 juli 2012 heeft het Noodfonds het beheer overgenomen van een drietal panden waarin vluchtelingen
zijn gehuisvest door Vluchtelingenwerk Gelderland; de kosten daarvan worden doorbelast. In het verslagjaar
heeft de Belastingdienst een bedrijfsbezoek gebracht aan het Noodfonds ter controle op de ANBI-status
(giften aan het Noodfonds zijn fiscaal aftrekbaar). Er waren geen aanmerkingen; wel moet bij de
eerstvolgende statutenwijziging aanpassing plaatsvinden van de statutaire bepaling inzake besteding van
een resterend saldo bij liquidatie van het Noodfonds. Dit vanwege een recente wetswijziging.
De leden van het stichtingsbestuur worden op voordracht van de Raad van Kerken benoemd. Het
huidige bestuur bestaat uit Dorry de Beyer (lid) Kees Geraedts (secretaris/penningmeester) en Paul
Oosterhoff (voorzitter) Er zijn thans geen vacatures.

4. Centrum Ontmoeting in Levensvragen
De Raad van Kerken heeft tevens banden met het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen. Vanuit de
Raad is Hans de Jong afgevaardigde naar de adviesraad van het COiL.
Het jaar 2012 was voor het COiL een belangrijk jaar waarin veel gebeurd is. Het belangrijkste was
wel de naamsverandering van Centrum Ouderen Levensvragen (COL) in Centrum Ontmoeting in
levensvragen (COiL). Een bijdrage van de WMO van de gemeente Nijmegen en subsidies van onder andere
het Skanfonds en Porticus hebben ervoor gezorgd dat het COiL financieel gezond kon blijven en met
vertrouwen het jaar 2013 kan ingaan.
De vele vrijwilligers hebben een grote inzet getoond bij huisbezoeken, beschrijvingen van
levensverhalen, leiden van gespreksgroepen, lezingen en excursies in het kader van het zomer- en
winterprogramma en het geven van adviezen tijdens de terugkombijeenkomsten. Juist dit enthousiasme
draagt bij aan het welzijn van kwetsbare medeburgers.
Het aantal ingeschreven cliënten groeide in 2012 evenals het aantal vrijwilligers. Sommige
vrijwilligers moesten afscheid nemen vanwege hoge leeftijd of mantelzorgtaken.
De voorzitter, Prof. Dr. Frank Gribnau, overleed helaas na een kort ziekbed. Zijn betrokkenheid bij het COL is
groot geweest. De heer Max de Coole is hem als voorzitter opgevolgd. De heer Arie de Vries, directeur van
NIM, is secretaris geworden.
De jaarlijkse studiedag had als thema: Het verleden als uitdaging. En dit is tevens de leidraad voor
2013: een uitdaging om in vertrouwen een luisterend oor te blijven bieden aan hen die dat nodig hebben.
Het bestuur is dankbaar voor alles wat vrijwilligers en medewerkers voor het COiL in 2012 hebben
gedaan. Want zij maken het verschil tussen horen en luisteren naar hen die zich alleen en eenzaam voelen.
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