Verslag vergadering raad van kerken, 21 juni 2017.
Aanwezig: Hank Beermann, Carola van den Heuvel, Leo Lindhout, Hetty de graaf, ds. Anette Sprotte,
Kees van Stokkum , Guido van Harten, Piet van Laar, Gerard van Amerongen, Jeannette Stekelenburg
(verslag).
Afwezig met kennisgeving: ds. Ruud ter Beek.
1. Welkom en Opening
Hank heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom ook Guido , die vanavond voor het eerst in
ons midden is.
We starten de avond met een gedeelte uit het dagboek “Iedere dag een nieuw begin” van Nienke
van Andel. Tot geloof komen is thuiskomen. Je kunt kiezen door wie je je wilt laten inspireren, door
wie je je wilt laten leiden in het leven.
Psalm 84: 6 zegt: “Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u”.
2. Mededelingen/ ingekomen stukken
- Er zijn diverse materialen vanuit de landelijke raad van kerken binnengekomen, waaronder een
brief met het verzoek om een ( deur) collecte te houden in de betrokken kerken , teneinde het
voortbestaan van de landelijke Raad van Kerken in Nederland veilig te stellen. De brief is verspreid
binnen de raad.
3. Notulen vorige vergadering en concept jaarverslag 2016
De notulen van 15 maart worden vastgesteld. Het concept jaarverslag wordt nog op een aantal
punten gewijzigd en in orde gemaakt, zodat dit begin september naar de secretariaten van de kerken
kan worden gestuurd. Kees stuurt nog een aanvulling naar Jeannette omtrent het 25 jarig jubileum
van ds. Mieke Groen, wat in 2016 gevierd werd.
4. Voortgang coördinerend steunpunt Leusden
Gerard is aanwezig geweest bij de Startconferentie in De Koningshofkerk op 17 mei. Er waren
ongeveer 80 belangstellenden. Wethouder Jan Overweg hield de inleiding en er was een spreker
(directeur) uit Wijk bij Duurstede ,waar men goede ervaringen heeft met een coördinerend
steunpunt voor alle burgers.
Advies; “Houd het simpel, eenvoudige afspraken en goede coördinatie zijn van belang”.
De betrokken aanwezigen waren enthousiast voor de opzet van dit steunpunt “De Huiskamer van
Leusden” en als raad worden we op de hoogte gehouden van de voortgang.
5. Pinksterviering 2017 “Hemelse Vreugde”
Op 4 juni was er de jaarlijkse viering op het Plein, dit keer met prachtig weer en ongeveer 800
bezoekers.
De voorbereidingsgroep met daarin roulerende voorgangers hebben de dienst met elkaar
georganiseerd. Vele vrijwilligers uit de kerken waren er bij betrokken. Jonjon Blom heeft de
coördinatie en organisatie voorbereid, en zij krijgt ook alle reacties binnen.
De voorbereidingsgroep kan met elkaar beslissen over de vorm van de evaluatie.
Jeannette nodigt Jonjon uit voor de vergadering op 13 september.
Carola vond het een fijne viering, had daarin ook zelf een rol en dit keer was er ook een aparte rol
voor de raad van kerken met betrekking tot de noodopvang. Vanuit de katholieke achterban kwamen

wel kritische geluiden over de muziek en de preek . Het voelde wat “zwaar’. De preek met Pinksteren
mag vrolijk zijn en duidelijk “verbindend”.
Er waren veel reacties op het koor, wat onhoorbaar zong en op de twee dames die fantastisch
zongen. Mensen hadden te weinig zelf kunnen zingen, hadden wel bekendere liederen willen
meezingen. Het slotlied was vrij onbekend en onhoorbaar.
Hank heeft diverse reacties gekregen met o.a. de vraag; hoe bereiden jullie ,als raad van kerken , de
viering voor? Wie is er verantwoordelijk voor wat? Was het wel katholiek genoeg? Hebben we
respect voor ieders inbreng? Wie haalt de kinderen terug? Waarom kreeg de enige vrouw op het
podium alleen maar de taak om de kinderen toe te spreken?
Mensen voelen het als de viering niet gesmeerd verloopt en als er geen heldere regie is.
Gerard gaf aan dat er vooraf gesproken is over het inzetten van een koor, wat 500 euro zou kosten.
Dit geld was er niet en er waren ook al afspraken over de muziek, wie bepaalt dat eigenlijk? De
voorbereidingsgroep bepaalt , maar er zijn wel grenzen aan wat het geheel mag kosten.
Carola gaf aan dat het geheel “iets meer aankleding” zou verdienen , ook aan de vormgeving kan
meer aandacht worden besteed .
Soms speelt een rol dat een gemeentelid iets van de eigen kerk wil terugzien in de viering en de
vraag is of we mensen daarbij niet meer “mee moeten nemen” in het geheel of opvoeden in
verdraagzaamheid.
Wat is de Pinksterviering voor jullie en hoe vier je Pinksteren zelf?
Wat roept het bij je op als een ander zijn/ haar geloof anders beleeft?
Uitleggen dat we met elkaar blij zijn dat we deze viering kunnen houden en dat we gezamenlijk
proberen iets goeds in stand te houden.
Wellicht is het raadzaam om ons als raad meer met de voorbereiding bezig te houden en dan vooral
vanuit de drie pijlers:
- Proces- Inhoud en Vorm en hier meer de regie in houden.
We zouden verder over het geheel moeten doorspreken met alle voorgangers om te komen tot één
perspectief, een gemeenschappelijk uitgangspunt m.b.t. de viering.
We zouden moeten uitstralen dat we met elkaar feest vieren en dat we het geheel ook echt samen
‘dragen’. De overweging die gehouden wordt , zou in alle kerken uitgesproken moeten kunnen
worden.
Op 6 juli is er een breed pastores overleg, waar Hank bij kan zijn en Gerard zal Jonjon uitnodigen.
Welke verwachtingen zijn er en wat leren we voor een volgende keer?
Dan kan er gekeken worden naar de toekomst, vanuit een positief uitgangspunt; hoe zou je het
willen en hoe gaan we dit volgend jaar doen met elkaar?
Guido vermeld dat er nu een geluidsopname is verspreid via de kerkomroep. Misschien volgend jaar
een video opname maken van de viering ?
6. Opzet van de Noodopvang te Leusden
Carola heeft zich hiervoor de laatste maanden intensief voor ingezet en is blij dat het gelukt is om de
noodopvang te realiseren, samen met de Larikslaan en de woningbouwstichting.
Hank bedankt Carola voor al haar inzet hiervoor!
Carola geeft aan dat het nog spannend was om een coördinator te vinden voor het opknappen van
het huis en voor het aansturen van alle vrijwilligers.

Dhr. Marco van der Ploeg is hiervoor gevonden en hij doet dit met veel toewijding. Momenteel
wordt de woning opgeknapt, geschilderd en er komt meubilair in het huis.
Via de collecte van de Pinksterviering is 1131 euro opgehaald , dit wordt volledig bestemd voor de
noodopvang.
Er zijn mensen die binnenkort in het huis komen wonen ( er is zelfs een wachtlijst) , mensen krijgen
daar voor een beschikking vanuit de Larikslaan , in principe voor de duur van drie maanden.
In die tijd kunnen mensen tot rust komen en hun zaken op orde krijgen .
Carola heeft , namens de raad, het gebruikers contract getekend en zij zal zitting nemen in het
aansturingsteam.
Verder is de raad gevraagd om een abonnement te bekostigen voor de KPN/ internet ( géén
telefoon), zodat de bewoners ook tv kunnen kijken.
Dit kost een vast bedrag per maand.
Het abonnement kost ongeveer 500 euro per jaar, mogelijk krijgen we 496 euro terug via het fonds
samenlevingsinitiatieven.
De raad beslist nu een abonnement af te sluiten voor de duur van één jaar.
7. Kort verslag van het gesprek met de initiatiefnemers Everyinch
Gerard heeft een gesprek gevoerd met enkele initiatiefnemers van de Praise vieringen die elke eerste
zondag van de maand in fort 33 gehouden worden. Er was o.a. een muziekleider bij.
Dit naar aanleiding van een eerder verzoek vanuit de organisatie om contact te krijgen met de raad
van kerken te Leusden.
Het initiatief van de Praise avonden is op zondag 3 december 2016 begonnen en het is nog zoeken
naar de juiste formule.
De eerste avond waren er ongeveer 200 bezoekers en de laatste keer 50.
Men is in het diepe gesprongen en zoekt nog naar identiteit, kerk overschrijdend.
Ook is niet duidelijk wat men wil van de raad van kerken. Welke connectie hebben we met elkaar? Is
er vooral geld nodig? Kan de EGL bijdragen op muzikaal gebied?
Gerard geeft aan dat het een lastig gesprek was. Advies : neem de tijd, bepaal een visie en bespreek
met elkaar wat je wilt dat de uitkomst is. Als hier duidelijkheid over is, komt er een vervolggesprek.
8. Voortgang website- nieuwe webbeheerder
Guido van Harten is onze nieuwe webbeheerder en is door Rudy van der Linden ingewerkt op het
systeem.
Hank vraag Guido wat hij van ons nodig heeft om het werk goed te doen?
Guido is zich nog aan het oriënteren op de mogelijkheden en onderzoekt wat er mogelijk is in het
besef dat we hoge verwachtingen hebben van de ontwikkeling van de website.
Guido gaat aansluiten bij het redacteuren overleg op dinsdag 4 juli . Hij gaat zich buigen over het
aanpassen van de website en het maken van een jaarkalender ( filmladder?) , waar alle activiteiten
van de kerken in Leusden op vermeld kunnen worden.
Guido vraagt een ieder het oude e- mail adres; http://www.rvk-leusden.nl niet meer te gebruiken, dit
adres vervalt per 19 september 2017.
Als raad verheugen we ons op de samenwerking met Guido en vanuit het secretariaat zal alle
informatie richting website worden aangeleverd.
9. Afdeling Financiën
Leo geeft aan dat de binnengekomen rekeningen betaald zijn en dat het wachten is op het
overmaken van de opbrengsten van de pinksterviering. Jeannette vraagt dit na bij de diakenen die
dienst deden bij de pinksterviering.

10. Voorbereiding Vredesweek en Prinsjesdagontbijt
In de voorbereidingsgroep zitten Hetty, Leo, José, Joke en Mirjam.
Dit jaar valt de vredesweek in de week van 17 tot en met 24 september 2017.
Het thema is “De kracht van verbeelding”.
Je kunt de agenda volgen via de facebook pagina, we werken hierin samen met de ambassade van
de vrede.
Er komt een fietstocht langs plekken die ons herinneren aan de oorlogsjaren 1940-1945.
Er komt een theaterstuk met medewerking van onze stadsdichter.
Er wordt een gezamenlijk gebed uitgesproken op één zondag in alle kerken van Leusden.
Hetty zal het gebed met bijbehorende brief sturen aan het secretariaat, dan wordt het aangeleverd
bij alle kerken.
Graag zou de voorbereidingsgroep een keer uitgenodigd worden bij het pastoresoverleg om voor
2018 een gezamenlijke, oecumenische vredesviering voor te bereiden!
Gerard en Anette nemen deze vraag mee naar het eerst volgende pastores overleg ( 6 juli).
Rondvraag en sluiting
Dit jaar vergaderen we nog in de Glind op woensdag 13 september, 8 november en 13 december.
In 2018 vergaderen we in Achterveld , in de katholieke kerk en Jeannette bereid een concept
planning voor.
Carola vraagt of de vastgestelde verslagen ook naar alle secretariaten gestuurd worden. Dit gebeurt
nu niet; vastgestelde verslagen kan men vinden op de website. De leden van de raad kunnen de
verslagen doorsturen naar de achterban en op die manier ook aanspraakpunt zijn voor vragen en
overleg. Hank zal de verslagen op verzoek zelf doorsturen naar de katholieke achterban.
Op 10 december is er een wereld lichtjesdag, waarbij we alle overleden kinderen zullen herdenken.
Op 16 december is er weer een Dicken’s feest. Dit is besproken in het Pastores overleg. De vraag
vanuit dit overleg is of we een gezamenlijke Kerstglossy kunnen uitbrengen? Hierin zouden dan
onder andere alle kerstvieringen vermeld kunnen worden? Een speciale kersteditie is een mooi idee,
maar we moeten goed kijken naar de inhoud, het kerkaanbod en wat de boodschap zou moeten zijn?
Wat zou het kunnen en mogen kosten?
Ook is het zeer de vraag wie het gaat betalen, aangezien de kerken hun eigen jaarlijkse bijdrage
immers niet willen verhogen? We nemen het mee als agendapunt naar de volgende vergadering.
Kees geeft aan dat hij een vergadering op landelijk niveau heeft meegemaakt , waarbij de
Protestantse kerken in Nederland informatie doorgeven. De boodschap dit keer was dat de structuur
van de kerk eenvoudiger moet worden en minder dogmatisch georganiseerd.
Kees geeft aan dat er op zondag 24 juni een oecumenische viering is in de Glind, om 10.00 uur.
Voor de vergadering op woensdag 13 september zal ds. Peter Hommes, nieuwe predikant van de
GKV worden uitgenodigd.
We nemen vanavond afscheid van Hetty, die na 7 jaar afscheid neemt van de raad.
Hank bedankt Hetty voor al haar inzet en enthousiasme. “Als je ergens voor gaat ,dan ga je er echt
voor! “ Hetty krijgt een bos bloemen als blijk van waardering voor alle inspanningen.
De PGL zal gaan over de opvolging, er zal gezocht worden naar een diaken die zitting kan nemen in
de raad.
Ook is er iemand nodig die volgend jaar vanuit de raad het Prinsjesdagontbijt mee kan organiseren.

We besluiten de vergadering met het lezen van psalm 117, de kortste psalm ;
Loof de HEER, alle volken,
Prijs hem , alle naties:
Zijn liefde voor ons is overstelpend
Eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!

Volgende vergadering is op woensdag 13 september 20.00 uur in de Glind.

