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Raad van Kerken: deurcollecte nodig
om werk te kunnen blijven doen
De Raad van Kerken in Nederland vraagt
kerken en parochies om dit jaar een
deurcollecte te houden voor het landelijke
oecumenische werk. Reden: een
begrotingstekort dat weggewerkt moet
worden om het werk goed te doen.
Lodewijk Born
Amersfoort | Een gat van 50.000 euro in de begroting, dat is waarmee het
belangrijkste overlegorgaan van de
Nederlandse geloofsgemeenschappen wordt geconfronteerd.
De Raad van Kerken werd in 1968
in het leven geroepen en bundelt de
krachten van zeventien kerken en
kerkelijke organisaties. Drie kwart
van de begroting wordt door deze leden gedragen, maar een complete financiering zit er niet meer in. De zeventien lidkerken betalen uiteindelijk in 2021 - volgens de prognose - gezamenlijk
156.000
euro
aan
contributie, zo legt algemeen-secretaris Klaas van der Kamp uit. Dat is op
dit moment nog beduidend hoger:
179.000 euro. ,,De Protestantse Kerk
in Nederland, onze grootste begunstiger, heeft echter aangegeven dat
zij haar bijdrage niet op het huidige
niveau kan handhaven. Ze schroeft
die terug naar 80.000 euro. De
Rooms-Katholieke Kerk heeft jaren
geleden de bijdrage al teruggebracht.”
De Raad van Kerken moest er al de
laatste jaren rekening mee houden
dat de Protestantse Kerk de inflatiecorrectie niet doorberekende in haar
jaarlijkse bijdrage. ,,Met eigen fondsenwerving konden we het kleine gat
dat er ieder jaar was wel opvangen,
maar deze terugval niet.”
Synodepreses Karin van den Broeke van de Protestantse Kerk legt uit

waarom de PKN moet korten op de
steun aan de Raad van Kerken. ,,Landelijk bezuinigt de Protestantse Kerk
fors. Daar past ook in dat de bijdrage
aan de Raad van Kerken in de komende jaren stapsgewijs afgebouwd
wordt van 112.500 euro naar 80.000
euro. Daarmee draagt de Protestantse Kerk overigens nog altijd verreweg
het meest bij aan de Raad van Kerken.”
Dat past bij het belang dat de Protestantse Kerk in Nederland aan
oecumene hecht, stelt Van den Broeke. ,,In de Protestantse Kerk gaat veel
aandacht uit naar kerk-zijn op de
plaatsen waar mensen echt samenkomen rond Schrift en Tafel. Daarin
nodigt de Protestantse Kerk haar gemeenten en kerkgangers juist ook uit
om over de grenzen van de eigen gemeente heen te kijken en oecumenisch samen te werken.”
Collecterooster
De Raad van Kerken heeft nu gevraagd of het mogelijk is dat hij zelf
bij de plaatselijke (raden van) kerken
aanklopt. ,,Ruimte op het gewone
collecterooster is er niet, maar we
mogen wel vragen om een deurcollecte te houden”, zegt Van der Kamp.
De Raad laat het aan de plaatselijke
(raden van) kerken over wanneer en
hoe ze de collecte willen organiseren,
maar geeft het advies dat te doen op
zondag 11 juni 2017. ,,Dit is de zondag
direct na Pinksteren, zondag Trinitatis, waarop de kerken vanouds de eenheid van God vieren. We denken dat
het hier heel mooi bij zou passen.’’

11 juni 2017, de zondag na Pinksteren, wordt genoemd als datum voor de Raad van Kerken-collecte. Foto: PKN

Als het een tekort is
dat elk jaar weer
terugkomt, leidt dat
onherroepelijk tot
het einde
De Raad hoopt dat kerken en parochies de deurcollecte dan vast op het
rooster willen zetten. De Nederlandse Raad van Kerken heeft twee mensen in dienst, Klaas van der Kamp als
algemeen-secretaris en Beppie van
Laar voor de secretariële ondersteuning.
Ongeveer 40 procent van de twee

Friedrich Weißler herdacht
•

Slachtoffer nazi-regime was
voorman Bekennende Kirche

Hannover | De protestantse Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
herdacht dit weekeinde en vandaag
het feit dat Friedrich Weißler (18911937) gisteren precies 80 jaar geleden
door de nazi’s werd omgebracht. Hij

was een christen van joodse afkomst.
Weißler wordt in Duitsland gezien
als de eerste protestantse geloofsgetuige die door de nationaal-socialisten gevangen, gemarteld en vermoord werd vanwege zijn Joodse
wortels. Hij werd in oktober 1936 opgepakt en op 13 februari 1937 naar KZ
Sachsenhausen overgebracht. Daar
werd hij doodgemarteld. Hij was
voorman van de Bekennende Kirche en

werkte samen samen met de theologen Karl Barth en Martin Niemöller.
De EKD liet weten dat het juist in
het reformatiejaar belangrijk is om
Weißler te herdenken omdat er ook
tegenwoordig ‘vele mannen en vrouwen, die getuige zijn van de waarheid
van het evangelie, vermoord worden’. De herdenking van Weißler
staat op 20 februari op de Evangelische
Namenkalender van heiligen.

ton op de begroting gaat naar solidariteits- en lobbywerk voor armen en
vreemdelingen. Zo’n 30 procent is bestemd om in de theologische gesprekken tot meer eenheid te komen. En 20 procent van de inkomsten gaat naar de interreligieuze ontmoeting. De rest bestaat uit
organisatiekosten in smalle zin.
Groot probleem
Dirk Gudde, voorzitter van de Raad
van Kerken, is duidelijk over het belang van de financiële steun vanuit
het land. Hij schrijft op de website
van de Raad: ‘Het is nog steeds zo dat
het grootste deel van de begroting gedragen wordt door de landelijke lidkerken. En dat moet ook zo zijn. Maar
we zoeken aanvulling. Want ook een
bescheiden tekort is een groot pro-

bleem, als het een tekort is dat elk
jaar terugkomt. Dat leidt onherroepelijk tot het einde. Zo duidelijk wil
ik er ook wel over zijn.’
De lagere bijdragen waarmee gewerkt moet worden gaan al per 2017
in. Van der Kamp zegt dat Nederland Europees gezien een bijzondere positie inneemt, omdat er zoveel
verschillende geloofsgemeenschappen aangesloten zijn bij de Raad van
Kerken. In bijvoorbeeld Duitsland
zijn de katholieken en de EKD de
grootste begunstiger omdat zij de
dragers van het kerkelijk leven zijn.
,,In sommige landen is nooit een
Raad van Kerken opgericht. In Scandinavië zie je echter dat het vanuit
de lutherse staatskerken voluit ondersteund wordt”, aldus de algemeen-secretaris.

Beroepingswerk
Protestantse Kerk in Nederland
Beroepen: te Twijzel (herv.), G. T. Wijnstok te Heerde (geref.), die dit beroep heeft aangenomen.
Gereformeerde Gemeenten
Beroepen: te Ridderkerk-Slikkerveer, J. IJsselstein te Kampen.

Afscheid en intrede
Hersteld Hervormde Kerk
Intrede: (woensdag) te Vriezenveen, IJ. R. Bijl uit Wâlterswâld.

Bijna volle kerk bij laatste dienst in Nes
•

‘Karakter van reünie’ door veel
oud-inwoners die kwamen

Nes | De laatste kerkdienst in De
Hoekstien in Nes heeft gisteren een
bijna volle kerk getrokken qua belangstelling. Einte van der Zee, voorzitter van de Protestantse Gemeente
Nes-Wierum, schat dat er ,,dik driehonderd” mensen afgekomen waren
op de viering. Deze werd geleid door
ds. Bernard Keizer. Opvallend was

ook het aantal oud-inwoners van Nes
en voormalige gemeenteleden die
ooit kerkten in de gereformeerde
kerk. Ze wilden nog één keer een
dienst meemaken - en het kerkgebouw bekijken. ,,Het koffiedrinken
na afloop had het karakter van een
reünie”, aldus Van der Zee.
De Hoekstien is verkocht omdat
de kerkelijke gemeente niet met drie
kerkgebouwen verder kan. Voortaan
worden er alleen nog erediensten in
de Johannestsjerke in Nes en de Maria-tsjerke in Wierum gehouden. De

Einte van der Zee
deed de laatste
handeling: de deur
op slot draaien
viering verliep zoals de kerkenraad
het voor ogen had. Met respect en
toewijding werd afscheid genomen
van het gebouw waarvan op 22 juni

1925 de eerste steen werd gelegd.
De kinderen van de kindernevendienst zongen onder meer de gemeente toe; Tineke Pauzenga nam
het vertrouwde lantaarntje mee in de
de stoet - aan het slot van de kerkdienst - die de waardevolle liturgische attributen van De Hoekstien uitdroeg. Het betrof de kanselbijbel
(door Tineke Fokkinga), paaskaars
(Richtje Visser), Avondmaalsstel
(Freerk Visser en Gerda de Vries),
doopvont (Annemarie van der Glint)
en het kanselkleed (Joukje Sijtsma).

Als laatste verliet organiste Johanna
de Jong De Hoekstien. De mensen
stonden toen allemaal buiten voor de
kerk te wachten, waarbij het gelukkig droog weer was. Van der Zee
mocht de laatste handeling verrichten: het op slot draaien van de voordeur van De Hoekstien. Daarna ging
de stoet van kerkgangers richting de
Johannesstjerke waar de voorwerpen
weer een plek kregen.
Bij de koffie werd volop nagepraat
over de dienst en werden talloze herinneringen opgehaald.

