Ds. Iris Speckmann is wetenschappelijk medewerker vrijzinnige
theologie van het doopsgezind seminarium. Daarvoor was Iris
voorganger van de doopsgezinde gemeente Almere. Ze heeft brede
oecumenische ervaring en doet onderzoek op het snijvlak van traditie
en hedendaagse cultuur. Tijdens de viering gaat ze in op het thema ‘De
Geest vuurt ons aan’.
Mgr. Herman Woorts studeerde wijsbegeerte en theologie. Hij werd
in 1992 tot priester gewijd en was van 1997-2009 pastoor in het
parochieverband in respectievelijk Dalfsen e.o. en op de Utrechtse
heuvelrug. Sinds 2009 is hij benoemd als hulpbisschop in Utrecht en in
2010 werd hij (titulair) bisschop gewijd (Giufi Salaria). Zijn wapenspreuk
is ‘Christus, Filius Dei vivi’ (Christus, de Zoon van de levende God).

vijftigjarig jubileum van de
Raad van Kerken in Nederland

Luthine Postuma is dirigente van het Kamper Vocaal Ensemble
‘Kavóca’, een kamerkoor van rond de 30 zangers, opgebouwd uit haar
particuliere zanglespraktijk. Naast haar optredens als sopraansoliste
heeft zij de muzikale leiding over het ensemble. Het muzikale aanbod
is veelzijdig: oratorium, opera, operette en musical. Tijdens de viering
ondersteunt Kavóca de gemeente om de liederen uit de verschillende
tradities te laten klinken.
Dirk Gudde is sinds 2015 voorzitter van de Raad van Kerken en
fungeert als gastheer. Hij is verbonden als pastoraal werker aan
het bisdom Rotterdam. Hij heeft voorheen onder meer gewerkt als
wethouder in Zeist en als beleidsmedewerker van de rooms-katholieke
bisschoppenconferentie.
Verder werken mee: Samoil Dogan (orthodoxe zang), Rien Donkersloot
(orgel), Klaas van der Kamp (liturgie), Fokke Wouda (gebed), en vele
anderen.

Wilt u erbij zijn? Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl

maandagmiddag, 21 mei 2018,
tweede pinksterdag,
in de Sint-Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort

De Raad als bondgenoot en geweten

Programma

De Raad is anno 2018 onmisbaar voor de kerken op het moment dat ze naar
buiten treden. Het oecumenische orgaan is gesprekspartner voor overheid,
maatschappelijke en religieuze organisaties. In de vijf decennia heeft de Raad
zich ontpopt als een bondgenoot voor mensen die anders onvoldoende stem
hebben in de samenleving en als geweten voor de kerken om de onderlinge
contacten uit te bouwen.

14.30 uur
Aankomst met koffie en thee
14.50 uur
Muziek
15.00 uur
Viering
		
mgr. Herman Woorts
		
ds. Iris Speckmann
		
Kavóca, o.l.v. Luthine Postuma
16.30 uur
Receptie
		fototentoonstelling
		
expositie ‘De Joodse Weg’
18.00 uur
Einde

‘Voor de buitenstaanders lijken wij allemaal verschillend te zijn, maar wij
weten ons verbonden door diezelfde heilige Geest, die zijn werk goed doet.
Als migrantenkerk zijn wij door de jaren heen louter begrip tegengekomen en
interesse. We zijn met open armen ontvangen, ook al spraken we in andere
tongen. Dat bood troost. En dat is hoe de Heer Jezus het bedoeld heeft’ (Irini
Sorial, Koptisch Orthodoxe Kerk).
‘We zijn een Raad van Kerken en het zal in de toekomst erom gaan, dat we
mensen bewust maken van Gods liefde voor iedereen. Bij het bestrijden van
het onrecht hoort het benoemen van het uitgangspunt van het geloof: de liefde
van Christus’ (majoor Jeanne van Hal, Leger des Heils).
‘We trekken steeds meer samen op. Christenen vormen een kleine groep. Je
bent samen geroepen tot getuigenis. We beseffen dat steeds meer. Dat je
elkaar in gebed vasthoudt. Dat je elkaar aanspoort in diaconie, in dienst aan
de naaste. Daarvan heb ik in de afgelopen decennia heel veel gezien’ (mgr.
Hans van den Hende, Rooms-Katholieke Kerk).
‘Dat wat ons bindt, is veel groter dan wat ons scheidt. En laten we de krachten
bundelen in deze samenleving, en niet als protestanten en katholieken onze
energie verliezen tegenover elkaar. Laten we samen aan het evangelie handen
en voeten geven in barmhartigheid, in troost, bemoediging, in gezamenlijk
optrekken. Dat is denk ik de roeping waar we nu voor staan’ (ds. René de
Reuver, Protestantse Kerk in Nederland).
‘Voor mij is oecumene vooral: elkaar in onze diversiteit erkennen als zusters
en broeders. Laten we leren van onze verscheidenheid. Laat de andersheid in
geloofsbeleving en geloofsverwoording van christenen uit andere tradities een
uitdaging en een verrijking voor ons zijn’ (prof. dr. Peter Nissen, Remonstrantse
Broederschap).

In de liturgie zijn filmbeelden te zien van de achterliggende jaren, die de Evangelische Omroep ons
aanbiedt. Tijdens de receptie kunt u de tentoonstelling bezichtigen die een beeld geeft van het werk van
lokale raden van kerken.
We presenteren in de Sint-Joriskerk enkele panelen
met foto’s van het werk van de raden van kerken.
Bezoekers kunnen verder kennisnemen van schilderijen van Jip Wijngaarden met de titel ‘De Joodse Weg’.
Jip Wijngaarden is bekend als actrice. Ze vertolkte de
rol van Anne Frank op het toneel. En ze maakt schilderijen over Israël en de Bijbel. Een deel van haar werk
is opgesteld in de Sint-Joriskerk.
De Raad van Kerken heeft in het kader van het vijftigjarig jubileum een bezinningsbundel uitgebracht met
de titel ‘De Geest waait’. Verschillende liederen uit de
bundel worden in de jubileumdienst gezongen door de
gemeente, door het ensemble en door een orthodox
priester.
Dr. Margriet Gosker schreef een overzicht van 50 jaar
Raad van Kerken. De tekst is te vinden op de website
www.raadvankerken.nl
foto’s van boven naar beneden: Iris Speckmann, Herman Woorts,
Luthine Postuma, Jip Wijngaarden, Sint-Joriskerk

