
1.4 Activiteiten 2018 

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor de Raad. Op 31 augustus 2018 nam drs. Klaas van der 
Kamp afscheid als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Hij vervulde deze 
functie ruim 10 jaar. De Raad is hem veel dank verschuldigd. Bij zijn afscheid hield hij een lezing 
over de beeldcultuur. In de maanden september tot en met december is de taak waargenomen door 
drs. Hillie van de Streek. Per 1 januari 2019 is als algemeen secretaris aangetreden drs. Christien 
Crouwel. Eerder was zij predikant van de Protestantse Gemeentes Boxmeer-Vierlingsbeek en 
Nuenen en pastor van de Oecumenische Stichting Drugspastoraat Amsterdam. 

De Raad verhuisde rond 1 juni van Kon. Wilhelminalaan 5 naar Kon. Wilhelminalaan 3. Dit 
vroegere woonhuis is verbouwd tot kantoorruimte met een vergaderzaal. 

Verder vierde de Raad van Kerken in Nederland, opgericht 21 juni 1968, zijn 50-jarig jubileum. 
Er was een feestelijke viering op tweede Pinksterdag in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Ter 
gelegenheid van het jubileum verscheen het boekje 'De Geest waait', waarin opgenomen door de 
kerken van de Raad en ook enkele gastschrijvers vanuit andere kerken aangedragen dierbare 
Pinksterliederen. Het is een muzikale bundel geworden om te lezen en te zingen. 
Daarnaast vierde de Wereldraad op 23 augustus zijn 70-jarig bestaan in Amsterdam. Er vond een 
Walk of Peace plaats, een jongerenontmoeting 'Youth Pelgrimage', een symposium aan de VU, 
gevolgd door een viering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De W ereldraad van Kerken werd daar 
70 jaar geleden opgericht. De taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede was nauw 
betrokken bij de activiteiten. De Raad bracht een speciaal bezinningsnummer uit bij deze 
gelegenheid: 'Voetsporen in de tijd'. 

De teksten voor de jaarlijkse Week van gebed waren in 2018 samengesteld door de kerken op de 
Cariben. Thema was 'Recht door zee', gebaseerd op Exodus 15:1-21. Er werd aandacht gevraagd 
voor de slavemij in het verleden, maar ook voor hedendaagse vormen van slavemij. Veel van de 
huidige uitdagingen op de Cariben zijn een erfenis van het verleden en komen tot uiting in sociale 
problemen: armoede, schulden, huiselijk geweld. Het lijflied van de oecumenische beweging in de 
regio is vertaald naar het Nederlands. Het lied zegt het zo: 'De rechterhand van God plant in ons 
land zaden van vrijheid, hoop en liefde'. 

De oecumenelezing in 2018 werd gehouden door Antje Jackelen, aartsbisschop in de kerk van 
Zweden. De lezing vindt jaarlijks plaats in de Geertekerk in Utrecht. Zij sprak over Europa als een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de wereld vandaag. 
De vijf religies verenigd in 'In Vrijheid Verbonden' kwamen bijeen in Tivoli, Utrecht. Thema was 
'Een duurzame samenleving'. Faiza Oulahsen, verbonden aan Greenpeace, hield de hoofdlezing. 

Eveneens aan het begin van het jaar rondde de kemgroep Vierde Levensfase zijn werk af met een 
uitgave in de bezinningsreeks van de Raad, getiteld ' u ik oud word'. Het nummer trok veel 
belangstelling en was snel uitverkocht. De Raad raakte hiermee een snaar in de samenleving, waar 
de vragen rond euthanasie volop ter discussie staan. 



Naast de genoemde drie themanummers waren er twee actuele nummers van het Oecumenisch 
Bulletin. De uitgave rond biddag, dankdag en dag van de arbeid ging over flexibilisering van 
werk. Het aantal abonnees ligt op 9500. 

De Raad organiseerde in samenwerking met de kerken in Noord-Holland en de dienst Geestelijke 
verzorging van Defensie een werkbezoek aan de marinehaven in Den Helder onder de titel 'Water 
en Staal' op 16 maart 2018. 

De projectgroep Vluchtelingen hield op 24 maart zijn jaarlijkse werkdag. Niet iedereen denkt 
hetzelfde over vluchtelingen. De vraag die centraal stond was: Hoe ga je de dialoog aan in je eigen 
gemeenschap zonder te polariseren? Verder waren de Raad en de projectgroep volop betrokken bij 
de discussie rond het kinderpardon aan het eind van 2018. 
Het knooppunt Kerken en armoede zette zijn werkzaamheden voort, en publiceerde zeven digitale 
nieuwsbrieven. 
Op 6 april was er een inspiratiedag Kerkproeverij. De Kerkproeverij zelf stond centraal op 15 en 
16 september. Het is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en wordt georganiseerd 
samen met andere kerken en organisaties, waaronder de omroepen. 

Van 31 mei tot 6 juni vond de vijftiende assemblee van de Europese Kerkenconferentie plaats in 
Novi Sad (Servie). Zo'n 116 kerken vaardigen mensen af, anglicaan, protestant, orthodox en oud
katholiek. De algemeen secretaris nam deel aan de bijeenkomst. 

De Walk of peace werd op 26 plaatsen in het land gehouden. Dit is een activiteit van de taakgroep 
Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Van 26 tot en met 28 oktober vond het Inspiratiefestival 
Terschelling plaats. Hier vond een Walk of Peace with Creation plaats. De taakgroep Pelgrimage 
had een aandeel in het programma. 

De theologische bezinning in de Raad richtte zich in 2018 onder meer op de verschillende 
hoofdstukken van het rapport 'The Church'. Verder was er aandacht voor de uitwisseling en 
reflectie binnen kerken, gemeentes en parochies rond 'de kerk, een veilige plek'. Op interreligieus 
gebied was er een Divali-groet en verbondenheid met de moslims onder meer bij de ramadan. 
V erder werd aandacht besteed aan de vraag wanneer de Raad stappen zou moeten zetten als het 
gaat om vervolging van christenen wereldwijd. Het Overlegorgaan Joden Christenen Moslims 
sprak over een nieuwe structuur en visie die geloofsgemeenschappen meer moet betrekken bij het 
werk. De beraadgroep Samenlevingsvragen had onder meer aandacht voor vragen rond 
biotechnologie, en voor vragen rond vrede en veiligheid. Verder stelde de Raad een projectgroep 
Theologie, kerk en duurzaamheid in, een herstart van de taakgroep Ecologische duurzaamheid, die 
haar werkzaamheden heeft afgerond. De projectgroep heeft als taak expertise te ontwikkelen met 
het oog op deelname vanuit kerken en theologie aan het maatschappelijk debat over 
duurzaamheid. 

Bij het werk van de Raad zijn verscheidene vrijwilligers en joumalistieke ambassadeurs betrokken 
die tegen een kleine onkostenvergoeding actuele teksten leveren, adressensystemen op orde 
houden, en (delen van) de website en facebook bijhouden. 
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