Raad van Kerken in Nederland
egroting 2022
VOORWOORD
Begin 2021 kwam een vaccin beschikbaar tegen covid-19 en in de maanden daarna werd de vaccinatie
in Nederland opgestart. Dat veroorzaakte de nodige beroering in de samenleving: wie worden als
eersten gevaccineerd; en ook rond de regelgeving: kan er al versoepeld, op welke terreinen, kunnen de
deuren van de kerk weer open om gezamenlijk te luisteren en te zingen, kunnen we ouderen weer
bezoeken in het verpleeghuis, kan de avondklok afgeschaft? Er waren oplevingen in het aantal
besmettingen, ziekenhuizen kregen nogmaals te maken met pieken in opnames, maar we waren
hoopvol. Toch was dit jaar tot het opstellen van de begroting een jaar van webinars en
videobijeenkomsten, kleine en grotere. We raken eraan gewend, het heeft zijn bestaan gevonden. We
besparen op reistijd en zijn naar ons gevoelen efficiënter. Naar mate de covid-19-pandemie voortduurde
hebben meer gemeenten en parochies zich ingesteld op het live-streamen van de viering op zondag.
Maar nu de regels meer en meer versoepeld worden, zoeken we naar mogelijkheden tot ontmoeting,
hoewel de webinars en videobijeenkomsten naar verwachting toch een plek blijven houden. De leden
van de Plenaire Raad ontmoetten elkaar dit jaar weer voor het eerst op 8 september jl. Veel Raadsleden
keken ernaar uit. De kerkgang is weer mogelijk, wel met de nodige voorzichtigheid. En er worden
plannen gemaakt voor activiteiten, uitgestelde samenkomsten worden alsnog gehouden, nieuwe
conferenties gepland. Zo heeft ook de Raad zijn plannen voor het jaar 2022, waarvoor een begroting is
opgesteld.
Op 12 mei 2021 stemde de Plenaire Raad unaniem en met vreugde in met het verzoek van de Nederlands
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt om gezamenlijk toe te treden als
geassocieerd lid. Het lidmaatschap werd effectief vanaf 1 juni 2021.
Met ingang van het jaar 2021 treedt formeel het nieuwe beleidsplan in werking. Het beleidsplan loopt
tot 2025. In het voorjaar van 2021 is een visiedocument toegevoegd. Uiteindelijk wordt het een vierluik:
een hoofdstuk over de financiën wordt nog toegevoegd, evenals een tekst opgesteld in samenspraak
met jongeren. Aangaande de financiën en de te verwachten tekorten voor de uitvoering van het
beleidsplan zal een beroep gedaan worden op een bestemmingsfonds binnen de Raad, dat is gevormd
door een schenking van de Stichting Vrienden van de Raad. Dankzij deze schenking kan het beleidsplan
daadwerkelijk uitgevoerd worden.
Met de implementatie van het nieuwe beleidsplan is al begonnen. De projectgroep Vieren en de
beraadgroep Interreligieuze ontmoeting zijn opgeheven en een referentschap geworden, te raadplegen
voor advies op aangelegen punten op de betreffende beleidsterreinen. Een netwerkgroep Schepping
en Duurzaamheid is gestart. De werkgroep Pelgrimage v
gerechtigheid en vrede zal
haar werkzaamheden in 2022 afronden. Recent is een nummer in de reeks Oecumenische
Bezinning verschenen waarin zij verslag doet van acht jaar onderweg, ook met het oog op de
assemblee van de Wereldraad in 2022 waar het door de Wereldraad gelanceerde project zal
worden geëvalueerd. De assemblee van de Wereldraad vindt plaats van 31 augustus – 8 september,
in Karlsruhe.
Nog nader bezien moet worden of de kerkproeverij, die in 2021 niet actief werd georganiseerd, in 2022
wel van start kan gaan. Veel zal afhankelijk zijn van de mate waarin fondsen kunnen worden geworven
om een inspiratiedag te organiseren, campagne te voeren, de website te onderhouden
en campagnemateriaal te kunnen aanbieden.
De website van de Raad in nieuwe vorm is ingebed in het werk van de Raad. Van de webshop wordt
vooral gebruik gemaakt voor het downloaden van digitaal materiaal: de uitgaven in de
reeks Oecumenische Bezinning en het materiaal voor de Week van gebed. Betalingen worden
afgehandeld via Mollie. Ook de nieuwsbrief wordt via de website verzonden.
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De zondag voor advent in 2022 eindigt de huidige periode van het Oecumenisch Leesrooster. De Raad
benoemde een commissie die zich buigt over een nieuw rooster voor de jaren 2022 - 2031. Het
Leesrooster verschijnt nog dit jaar op papier, de presentatie zal volgend jaar plaatsvinden in een
Raadsvergadering.
In 2022 zijn personele wisselingen voorzien: de functie van de medewerkster op het bureau van de Raad
wordt vacant. Momenteel wordt bezien hoe de functie opnieuw kan worden ingevuld. Een en ander zal
naar verwachting in de eerste maanden van 2022 zijn beslag krijgen. Dit brengt enige onzekerheid met
zich mee omtrent toekomstige personeelskosten. Het opstellen van een meerjarenbegroting 2021 2025 wordt uitgesteld tot begin 2022 wanneer daaromtrent meer duidelijkheid is verkregen, met name
ook omdat de personeelskosten een aanzienlijk deel van de begroting vormen. Ook de vicevoorzitter
van de Raad zal in juni 2022 afscheid nemen van de Raad.
Voor 2022 is een tekort begroot. Raadsleden hebben zich gecommitteerd zich in te spannen om binnen
hun kerk te zoeken naar aanvullende financieringsbronnen om het tekort te dekken. De werving van
inkomsten is een blijvend punt van aandacht. Raden van kerken worden elk jaar gevraagd om een
bijdrage middels een collecte in de (oecumenische) dienst of een deurcollecte. Daarnaast worden er
persoonlijke giften ontvangen. In de jaarlijkse brief om een vrijwillige bijdrage aan de ontvangers van de
publicaties van de Raad wordt verzocht om een bijdrage voor het oecumenisch werk van de Raad en
geplande projecten.
Het jaar 2020 is afgesloten met een tekort van € 27.504, echter door het vrijvallen van de
bestemmingsfondsen MCKS en Kerkennacht en de bijdrage uit de reserve Groene Websites (v/h Kerk en
Milieu) kon aan de continuïteitsreserve een bedrag van € 4.313 worden toegevoegd. Ultimo 2020
bedroeg de continuïteitsreserve € 97.337. Voor het jaar 2021 is een onttrekking aan de
continuïteitsreserve begroot van € 55.976. Voor 2022 is een tekort begroot van € 66.598, waarvan
€ 3.098 wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve en € 60.000 aan het bestemmingsfonds
Uitvoering Beleidsplan.
Het gaat bij een begroting om een raming. Daarom is ervoor gekozen de getallen in de begroting af te
ronden op honderdtallen, tenzij het gaat om heel concrete bijdragen van bijvoorbeeld lidkerken.
Er zijn voor 2022 diverse plannen nu het ernaar uitziet dat de coronamaatregelen met de tijd verder
zullen worden versoepeld, hoewel er zeker ook onzekerheid blijft of het virus niet opnieuw zal
oplaaien. De Oecumenelezing op 14 januari 2022 in de Geertekerk wordt voorbereid. Het thema
hangt samen met de assemblee van de Wereldraad: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot
verzoening en eenheid’. Er is het plan voor een tweedaagse wandeling voor leiders van religies en
levensbeschouwingen over het Kloosterpad in Noord-Brabant om met elkaar te spreken en na te
denken over de gemeenschappelijke uitdagingen voor religies en levensbeschouwingen in ons land.
De uitvoering zal in samenwerking met In Vrijheid Verbonden zijn. Op de heidag in september 2020,
is de wens uitgesproken tot een tweejaarlijkse herhaling van een dergelijke bijeenkomst om de
onderlinge band door ontmoeting tussen de leden van de verschillende groepen binnen de Raad te
versterken. Gezocht wordt nog naar een moment waarop in 2022 een heidag kan plaatsvinden. Er
zijn nog geen concrete uitgaven voorzien in de reeks Oecumenische Bezinning. Wel zijn er enkele
grote thema’s die binnen de Raad een belangrijke rol spelen: verwerking slavernijverleden,
biotechnologie, voltooid leven, ongeboren leven, (etnische) identiteit, duurzaamheid.
De beraadgroep Samenleving, duurzaamheid en vrede (v/h Samenlevingsvragen) legt het komende jaar
de nadruk op vraagstukken die voorkomen uit de SDG’s, te noemen duurzaamheid als speerpunt,
daarnaast onder andere armoede, vredesvraagstukken, mensenrechten. De beraadgroep Geloof en
kerkelijke gemeenschap bespreekt het rapport ‘Living in love and faith’ van de Church of England, en
bezint zich op de voorbereiding van de assemblee in Karlsruhe.
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Het contact met en de betrokkenheid van lokale raden van kerken bij de Raad en zijn werk is een punt
van aandacht. Daar waar een beroep op de Raad wordt gedaan, wordt daar invulling aan gegeven. De
raden van kerken worden geïnformeerd via de nieuwsbrief en de publicaties.
In 2022 zal naar verwachting de bijeenkomst van de secretarissen van Europese nationale raden van
kerken doorgang vinden. Deze bijeenkomst is gepland in Polen.
Met de omroepen wordt regelmatig overlegd. De omroepen zijn regulier partner als het gaat om de
Kerkproeverij en de Week van Gebed voor de eenheid.
Bovenstaande leidt tot de volgende begroting.
Amersfoort, oktober 2021
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