
Met uw bijdrage geeft u de kerken 

gezamenlijk een gezicht en maakt u het 

mogelijk dat de kerken zich samen inzetten 

voor de kwetsbare groepen in onze 

samenleving

Samen op pad

Hans van den Hende, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Geert van Dartel, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Arjen Bultsma, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Karin van den Broeke, Protestantse Kerk in Nederland
René de Reuver, Protestantse Kerk in Nederland
Jeannette Galjaard, Protestantse Kerk in Nederland 
Joris Vercammen, Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Peter Nissen, Remonstrantse Broederschap
Jannie Nijwening, Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Johannes Welschen, Evangelische Broedergemeente in Nederland
Jethro Zevenbergen, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
Samuel Dogan, Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
Jeanne van Hal, Leger des Heils
Ruan Crew, Anglicaanse Kerk
Yousab Thabet, Koptisch Orthodoxe Kerk
Wessel Verdonk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Theodoor van der Voort, Orthodoxe Kerk in Nederland
Peter Klene, Nieuw-Apostolische Kerk
Jasja Nottelman, 2of3bijEEN (voorheen: Basisbeweging Nederland)
Wim Altink, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Wies Houweling, Vrijzinnigen Nederland
Jan Albert Visscher, penningmeester Raad van Kerken in Nederland
Klaas van der Kamp, secretaris Raad van Kerken in Nederland
Kees Nieuwerth, vicevoorzitter Raad van Kerken in Nederland
Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken in Nederland

Werk maken van samen
kerk in samenleving 35%  |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kerkelijke eenheid 25%  ||||||||||||||||||||||||| 
communicatie 15%   |||||||||||||||
interreligieuze ontmoeting 15% |||||||||||||||
organisatie 10%   ||||||||||
 
Jarenlang hebben de kerken het werk van de Raad van Kerken gefinan-
cierd. Dat is nu niet meer zo. Ze betalen driekwart van het budget. Allerlei 
sponsoren dragen ook bij. Maar voor een klein stukje van de financiën 
hebben we uw bijdrage nodig. Het gaat per jaar om € 50.000. Als er 
meer komt, kunnen we nog meer werk maken van samen. Mogen we op 
uw persoonlijke bijdrage rekenen? En mogen we erop vertrouwen dat de 
kerken en parochies plaatselijk het werk dragen in het gebed?

Dit initiatief wordt mede ondersteund door:
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Geef voor samen
Wij van de Raad van Kerken in Nederland geloven in mensen. 
Daarom zetten we ons in:

• voor de bestrijding van armoede in Nederland     
 
• voor een zorgvuldige opvang van vreemdelingen in Nederland  

• voor goed overleg tussen verschillende kerken en godsdiensten  

Wij geloven in samen. 
En in een gezamenlijke inzet. 
In vertrouwen op God. 

De gezamenlijke kerken werken binnen de Raad van Kerken jaarlijks 
aan tientallen projecten. Zo maken ze zich samen sterk voor een leven-
dig getuigenis.  

 

Saamhorigheid
Wij geloven in saamhorigheid. We zien het leven als een pelgrimstocht. 
Je loopt wel eens een stukje alleen. Maar je bent nooit aan je lot overge-
laten. We voelen ons betrokken op elkaar. We lopen graag samen op met 
een ander. Om te luisteren. Om soms even bij de hand te pakken. Om te 
ondersteunen. 
Om al dat werk mogelijk te maken hebben we uw bijdrage nodig. Zodat 
mensen in Nederland op weg worden geholpen, als ze moeilijk de weg 
kunnen vinden in de samenleving. Want we willen niet dat er iemand tus-
sen wal en schip valt. Daarom overleggen de kerken over het beleid rond 
bijvoorbeeld armoede en vluchtelingen. 

Jeroen: ‘Ik ben twaalf jaar. Ik zou graag op voetbal gaan. Maar mijn 
moeder zegt dat dat niet nodig is. ‘Je kan ook gewoon op straat een bal-
letje trappen’, zegt ze. Ze wil geen geld uitgeven aan de voetbalclub.’

Djamila: ‘Ik ben twintig. Ik ben gevlucht uit Syrië. De oorlog heeft ons 
dorp verwoest. Ik zou graag studeren. En een baantje hebben. Maar ik 
moet wachten, wachten …  tot iemand zegt dat dat mag, dat ik welkom 
ben.’ 

De Raad van Kerken in Nederland is het orgaan waarin zeventien kerken 
officieel samenwerken. De lidkerken vaardigen hun mensen af en samen 
zetten zij een kerkelijke lijn uit. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat 
de Raad van Kerken de samenwerking uitbouwt en u geeft de kerken een 
gezamenlijk gezicht richting overheid en samenleving.
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