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Beleidsplan Raad van Kerken Amsterdam 2021-2022 

Als kerken samen present in Amsterdam 

Voorwoord 

2020 was een memorabel jaar voor de (Amsterdamse) samenleving en voor de kerken. 

De Covid19-pandemie luidde in maart 2020 een overweldigende en onthutsende periode 

in, die samenleving en kerken volstrekt ontregelde.  

Ook op de Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) had de pandemie zijn impact. Een 

belangrijke constante factor in het bestaan van de nu ruim 50-jarige RvKA is immers de 

ontmoeting met elkaar als lidkerken. En ontmoeten werd nu juist ontraden, teneinde het 

virus niet de kans te geven zich te verspreiden. Dit bijzondere jaar 2020 heeft de RvKA 

dan ook op een ongewone manier bepaald bij haar aanpak en activiteitenagenda, én bij 

haar doel en bestaansreden.  

 

Als het gaat om dat laatste heeft het afgelopen jaar ons er extra bij bepaald hoe 

belangrijk het is dat wij doorgaan gezamenlijk te zoeken naar vormen om onze 

betrokkenheid bij de stad concreet te maken. In dat perspectief zien we ook enkele 

nieuwe activiteiten en beleidsvoornemens:  

• actief deelnemen aan structureel beraad tussen gemeente Amsterdam en koepels 

van christelijke geloofsgemeenschappen 

• nadere kennismaking met migranten- en internationale kerken 

• voorgangers van de aangesloten kerken ontmoeten elkaar jaarlijks en delen 

ervaringen over als kerk betekenisvol present zijn in Amsterdam  

• Taakgroep Vluchtelingen en het Drugspastoraat zullen worden uitgenodigd 

tweejaarlijks een thema vanuit hun werk in de AV aan de orde te stellen. 

 

Ons motto voor de komende beleidsperiode is dan ook: Als kerken samen present in 

Amsterdam. 

 

Wat betreft onze aanpak en activiteiten moeten we onder ogen zien dat het nog wel even 

kan duren voor we elkaar weer onbekommerd in levende lijve kunnen ontmoeten. In 

2020 hebben we ervaren dat er online meer ontmoeting mogelijk is dan je zou 

verwachten. Met plezier organiseerden we zelfs een Webinar – opeens lijkt dat voor een 

verband als de RvKA ook een heel passend communicatiemiddel. Laten we proberen  

onze activiteitenagenda met de nodige creativiteit vorm te geven. Kortweg: de RvKA zal 

meer gebruik gaan maken van digitale vormen voor gesprek en wil zo nu en dan een 

Webinar organiseren. 

 

Tenslotte: 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen na consultatie van de Algemene Vergadering van de 

RvKA, voorbereid en uitgewerkt door het Dagelijks Bestuur met actieve bijdragen van de 

scheidende en de startende voorzitter van het DB. 



2 
 

Als kerken samen present in Amsterdam 
Raad van Kerken Amsterdam       Beleidsplan 2021-2022 

2 

 
Inhoudsopgave: 

 

Voorwoord                 1 

1. Als kerken samen               3 

1.1 Algemene vergadering, Nieuwsbrief  en Kerkenpad             3 

1.2 Activiteiten van de RvKA             4 

1.3 Meeleven met elkaar – contacten met de lidkerken          5 

1.4 Contacten met andere (koepels van) kerken en christelijke 

geloofsgemeenschappen, en met theologische opleidingen in de stad       6 

1.5 Verbonden met de bredere oecumene           6 

 

2. Samen present in Amsterdam              8 

2.1 Maatschappelijke thema’s en zichtbaarheid van de kerken        ß 

2.2 Taakgroep Vluchtelingen             7 

2.3 Stichting Drugspastoraat Amsterdam              9 

2.4 Vormen van interreligieus overleg: Veiligheidspact e.a.        10 

2.5 Overleg met de gemeente Amsterdam                  11 

 

3. Een aantal randvoorwaarden           12 

 

 

 

Bijlagen:  

 

I.  Korte geschiedenis van de Raad van Kerken Amsterdam       13 

II.  Aangesloten lidkerken            14 

III.  Vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering 

IV.  Diverse contactgegevens             15  

 



3 
 

Als kerken samen present in Amsterdam 
Raad van Kerken Amsterdam       Beleidsplan 2021-2022 

2 

Hoofdstuk 1     Als kerken samen  

De RvKA streeft ernaar met een bescheiden, maar divers en aantrekkelijk programma 

gestalte te geven aan de oecumenische ontmoeting van kerken en christelijke 

geloofsgemeenschappen in Amsterdam, in de hoop en overtuiging dat we dan ook als 

kerken gezamenlijk een betekenisvolle bijdrage leveren aan het goede leven, aan het 

welzijn van mensen in de stad Amsterdam en aan de kwaliteit van samenleven in de 

stad. 

De RvKA telt op het moment van verschijnen van dit beleidsplan 22 leden, die 

gezamenlijk ongeveer 100 geloofsgemeenschappen in de stad vertegenwoordigen. 

Gesprekken zijn gaande met enkele geloofsgemeenschappen die zich mogelijk komend 

jaar aansluiten. 

In dit hoofdstuk is verwoord hoe de RvKA de ontmoeting van en verbinding tussen de 

kerken wil stimuleren. Sámen zijn we kerk in Amsterdam – plaatsen van bezinning en 

bezieling. Wat leeft er in de verschillende gemeenschappen? Wat houdt ons bezig? We 

willen elkaar graag leren kennen, onze betrokkenheid op elkaar vergroten en vreugde 

scheppen in de diversiteit van kerkelijke presentie in Amsterdam. Hoe de RvKA kan 

bijdragen aan die zichtbare presentie in de stad komt aan de orde in hoofdstuk 2.  

We ondernemen alle activiteiten als christelijke geloofsgemeenschappen in Amsterdam in 

verbondenheid met de landelijke en wereldwijde oecumene. In de komende periode zal 

ook met de landelijke Raad van Kerken en met de Raden in enkele grote steden 

verkenning plaats vinden op actuele thema’s.. 

 

1.1   Algemene Vergadering, Nieuwsbrief en Kerkenpad 

Het samen kerk zijn in Amsterdam krijgt allereerst vorm in de Algemene Vergadering 

(AV) van de RvKA. Via de Nieuwsbrief houden we daarnaast elkaar op de hoogte van 

ontwikkelingen in onze kerken en onze (gezamenlijke) kerkelijke presentie in 

Amsterdam. Ook wonen AV-leden regelmatig een dienst bij van één van de lidkerken. 

De AV is de plaats waar vertegenwoordigers van de lidkerken en de (onafhankelijke, door 

de AV benoemde) leden van het  Dagelijks Bestuur samen komen. Vertegenwoordigers 

van de Taakgroep Vluchtelingen, van ‘dochterorganisatie’ Drugspastoraat Amsterdam en 

van Raden van Kerken op stadsdeelniveau of andere bevriende organisaties zijn welkome 

gasten. 

De AV is allereerst de plaats om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan, de 

voortgang en evaluatie van de activiteiten te bespreken. De AV is daarnaast het 

beleidsbepalend orgaan van de RvKA; zij stelt het beleidsplan en  het financieel beleid 

vast en controleert het beheer van de financiën.  

 

Met betrekking tot de samenkomsten van de AV liggen de voornemens voor de komende 

twee jaar in het verlengde van de afgelopen beleidsperiode: 

• Zes bijeenkomsten per jaar 

De AV blijft zes keer per jaar samenkomen, op de derde donderdag van de 

oneven maanden (met juni i.p.v. juli). Afhankelijk van de ontwikkelingen rond 

Covid-19 zijn dit bijeenkomsten op locatie (in de binnenstad; goed bereikbaar 

met OV), of virtuele ontmoetingen m.b.v. zoom. 

Eén keer in het jaar is de AV te gast bij één van de lidkerken.  
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• Ontmoeting, overleg en dialoog 

Het is inmiddels een goed gebruik in de AV te zoeken naar een evenwicht 

tussen de te bespreken agendapunten en ruimte voor ontmoeting en gesprek. 

Het gesprek over een thema krijgt vorm als dialoog, zodat uitwisseling van 

gedachten kan plaats vinden. Mededelingen vanuit DB, lidkerken en 

taakgroepen worden in principe schriftelijk verstrekt. 

Een half uur voorafgaand aan de vergadering kunnen de leden elkaar al  

informeel ontmoeten.  

 

• Thematische verdieping 

In elke AV zal een theologisch, ethisch, kerkelijk en/of maatschappelijk actueel 

onderwerp worden besproken, voorbereid met deskundigheid vanuit de RvKA 

of daarbuiten1. Bij het bezoek aan één van de lidkerken zorgt de ontvangende 

gemeenschap voor een inhoudelijk gespreksonderwerp.  

Waar mogelijk verbinden we de gezamenlijke reflectie op een thema aan de 

vraag of we als kerken de samenleving iets te bieden hebben – en zo ja: wat 

dan en hoe brengen we dat de Amsterdamse samenleving onder de aandacht. 

Hoe zijn we betekenisvol in de context van de Amsterdamse samenleving? 

Daarbij willen we ons ook oriënteren of en hoe we als gezamenlijke kerken os 

kunnen presenteren in het kader van 750 jaar Amsterdam. 

Als het gaat om onderlinge communicatie zullen de lidkerken worden uitgenodigd zich in 

(m.n.) de Nieuwsbrief (maar ook via facebook en website) te presenteren aan elkaar en 

informatie door te geven over activiteiten van hun geloofsgemeenschap die oecumenisch 

van  belang zijn.   

Een gewaardeerde, meer actieve vorm van ontmoeting bestaat eruit dat we met een 

kleinere groep AV-leden een reguliere zondagmorgenviering van één van de lidkerken 

bijwonen. Een delegatie uit de Algemene Vergadering wordt dan uitgenodigd een viering 

bij een van de lidkerken bij te wonen en daaraan deel te nemen. Aansluitend biedt de 

ontvangende kerk de gelegenheid tot een ontmoeting met leden en voorganger uit de 

eigen gemeenschap. Zo leren we elkaars geloofsbijeenkomsten en spirituele tradities 

kennen. 

Door dit jaarlijks 2 tot 3 x te doen ontstaat een soort ‘Kerkenpad’ langs de lidkerken.  

1.2  Activiteiten van de RvKA 

Het samen kerk-zijn in Amsterdam krijgt daarnaast gestalte in een aantal activiteiten 
waaraan alle leden kunnen deelnemen, naast de vertegenwoordigers in de AV en 
voorgangers van de lidkerken. Vanzelfsprekend staan ze ook open voor andere 
belangstellenden. Inmiddels is een drietal activiteiten min of meer uitgegroeid tot een 

traditie: 
• jaarlijks een Ontmoetingsbijeenkomst bij één van de lidkerken, waarin leden uit 

de lidkerken (en ook uit andere geloofsgemeenschappen) elkaar ontmoeten en 

kennis kunnen maken met elkaar en de RvKA van Kerken Amsterdam – én met 

de geloofsgemeenschap die gastheer/-vrouw is. 

 
1 Als het gaat om actuele vraagstukken zijn genoemd: armoede en eenzaamheid in de stad, groene 

theologie/duurzaam leven,  discriminatie/racisme (Black Lives Matter, verwerking slavernijverleden/ moderne 

slavernij), ruimte voor lhbti-personen, interreligieuze dialoog en solidariteit. 
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• Een muzikale ontmoeting, waarin koren uit de lidkerken liederen laten horen uit 

hun eigen traditie en de bezoekers met elkaar zingen en vieren. 

(een voortzetting van het korenfestival op Bevrijdingsdag 2018 en september 

2019). Zolang COVID-19 ons in zijn greep houdt, kan er natuurlijk geen sprake 

zijn van dergelijke ontmoeting. In de winter van 2021 ontwikkelen we daarom 

een bescheiden You Tube productie met muzikale bijdragen van koren uit 

verschillende lidkerken. 

• de Nicolaasviering, een oecumenische vesper bij het begin van de advent, rond 

de feestdag van Sint Nicolaas, heilige in onze kerken en schutspatroon van 

Amsterdam. 

• Indien de actualiteit daar aanleiding toe geeft organiseert de RvKA ook een 

eenmalige stedelijke activiteit. Een voorbeeld daarvan is de herdenkingsvesper 

die in maart 2021 zal plaats vinden en waarin we willen stilstaan bij de enorme 

impact die de corona-pandemie heeft op ons leven.  

 

De RvKA geeft graag bekendheid aan (en werkt indien gevraagd en voor zover mogelijk 

mee aan) activiteiten van of vanuit de lidkerken, dan wel de Raden van Kerken in 

stadsdelen, die oecumenisch of maatschappelijk van belang zijn. Een voorbeeld in 2020 

was het bezoek aan de expositie die de ELGA en de EBG belegde in het kader van hun 

project ‘Heilzame verwerking van het slavernijverleden’. Ook wordt waar mogelijk 

samengewerkt met interreligieuze en maatschappelijke organisaties die rond een actueel 

maatschappelijk thema een publieke manifestatie of themabijeenkomst organiseren. 

 

1.3   Meeleven met elkaar – contacten met de lidkerken 

Om sámen kerk in Amsterdam te kunnen zijn is het belangrijk dat de kerken met elkaar 

meeleven en dat ook de RvKA expliciet meeleeft met de lidkerken. Dat impliceert 

natuurlijk ook dat lidkerken de RvKA, via hun vertegenwoordiger in de AV, maar zo nodig 

ook door contact op te nemen met het Dagelijks Bestuur, laten weten wat er leeft in hun 

kring.  

Om de onderlinge band te onderhouden en te versterken onderneemt de RvKA diverse 
activiteiten: 

• 1x per jaar een bijeenkomst voor voorgangers van de lidkerken. Ontmoeting en 

het delen van ervaringen staan voorop; ook willen we de voorgangers faciliteren 

met elkaar te verkennen hoe we als kerken zichtbaar en betekenisvol in de 

Amsterdamse samenleving aanwezig zijn; 

• leden van het Dagelijks Bestuur (DB) bezoeken jaarlijks enkele lidkerken, wonen 

zo mogelijk en op uitnodiging bijzondere bijeenkomsten van de lidkerken bij, en 

tonen de betrokkenheid vanuit de RvKA in dagen van bijzondere vreugde en 

verdriet bij de lidkerken; 

• waar mogelijk ondersteunen van lidkerken, of bemiddelen in ondersteuning, bij 

vragen die van belang zijn voor die geloofsgemeenschap; 

• communicatie over het werk van de RvKA en de lidkerken door een geregelde 

nieuwsbrief, via de website en Facebook.  

Het is plezierig te zien dat, vanuit de ontmoeting in de AV en de informatie over elkaars 

activiteiten, kerken elkaar ook op wijkniveau weten te vinden. Een mooi voorbeeld is de 

Sinterklaaspakjes-actie voor prostituees van de Oude Kerk en de Nicolaasparochie, waar 

in 2020 de Waalse Kerk zich bij heeft aangesloten. 
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1.4   Contact en samenwerking met andere (koepels van) kerken en christelijke 

geloofsgemeenschappen en met theologische opleidingen in de stad 

De RvKA verbindt een groot aantal kerken en christelijke geloofsgemeenschappen in de 

stad, maar realiseert zich ook dat er daarnaast nog vele andere kerken en 

geloofsgemeenschappen in de stad zijn. De RvKA staat open voor kerken en christelijke 

geloofsgemeenschappen die zich willen aansluiten bij de RVKA, omdat zij de missie van 

de RvKA kunnen onderschrijven en het belang zien van een gezamenlijke oriëntatie op 

kerkelijke presentie in Amsterdam. Ook hechten we waarde aan contact met andere 

(koepels) van kerken en christelijke geloofsgemeenschappen en wil daar actief aan 

bijdragen. We noemen: SKIN Nederland, de Pentecostal Council of Churches, de 

Amsterdamse afdeling van City-To-City,, de Amsterdam Council of Christian Leaders.  

 

In de komende beleidsperiode zetten we met name in op een nadere kennismaking met 

migranten- en internationale kerken in Amsterdam. Verschillende daarvan zijn actief lid 

van onze RvKA en de Rooms-katholieke kerk kent diverse migrantenparochies in 

Amsterdam. Wat kunnen wij gezamenlijk leren van hun traditie, praktijk en ervaringen in 

de Amsterdamse samenleving (en het kerkelijk veld) en wat kunnen wij betekenen voor 

de migrantenkerken die nog geen lid zijn van onze RvKA? We hopen daarin samen te 

werken met SKIN-Nederland. 

 

Waar mogelijk werkt de RvKA graag samen met de in Amsterdam gevestigde 

theologische opleidingen. De daar aanwezige kennis over thema´s die in de AV of bij 

activiteiten aan de orde worden gesteld is van harte welkom. Als het gaat om onderzoek 

naar kerkelijk leven in Amsterdam is de RvKA van harte tot medewerking bereid.  

 

Zo werkt de RvKA al samen met andere koepels van kerken en de faculteit religie en 

theologie van de VU in het project om te komen tot een “Gids Christelijke 

Gemeenschappen in Amsterdam e.o.”. De digitale versie daarvan zal naar verwachting in 

voorjaar 2021 online gaan als een apart Amsterdams onderdeel van de website ‘Kerk op 

de kaart’. Na publicatie zijn wordt er zorg gedragen dat de informatie door 

geloofsgemeenschappen aangevuld of geactualiseerd kan worden.  

 

 

1.5   Verbonden met de bredere oecumene 

Ook als het er om gaat als kerken samen zinvol present te zijn in Amsterdam, weet de 

RvKA zich verbonden met de oecumenische beweging - in ons land en wereldwijd.  

• Het DB onderhoudt de contacten met secretaris en bestuur van de Raad van 

Kerken in Nederland en participeert in het ’Vierstedenoverleg’ met Raden van 

Kerken in Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Het DB houdt contact met het 

Oecumenisch Platform Noord-Holland en brengt activiteiten van dat Platform 

onder de aandacht van de vertegenwoordigers in de RvKA 

• De RvKA draagt bij aan de communicatie over ontwikkelingen in en activiteiten 

van de Raad van Kerken in Nederland, door in de agenda en de Amsterdamse 

nieuwsbrieven steeds een link te plaatsen naar de meest actuele landelijke 

nieuwsbrief. Deze is te vinden via www.raadvankerken.nl 

• De RvKA stimuleert de participatie van Amsterdamse kerken aan de jaarlijkse 

Week van Gebed voor de eenheid en geeft bekendheid aan wat in dat kader in de 

verschillende stadsdelen wordt georganiseerd. 
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• De RvKA houdt de Raad van Kerken in Nederland op de hoogte van zijn 

activiteiten en brengt bij de Raad van Kerken in Nederland onder de aandacht wat 

de Amsterdamse situatie te boven gaat.  
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Hoofdstuk 2.   Samen present in Amsterdam 

Als kerken, verenigd in de RvKA, maken we onderdeel uit van de Amsterdamse 

samenleving. Met een open vizier treden RVKA en lidkerken de stad Amsterdam 

tegemoet en gezamenlijk reflecteren we op de thema’s die in de Amsterdamse 

samenleving actueel zijn. We onderzoeken wat we gemeenschappelijk hebben in onze 

visie op de samenleving en de rol van de kerken daarin en we verkennen ook wat we 

juist als kerken de Amsterdamse samenleving kunnen bieden. We weten ons als kerken 

en RvKA geroepen om de christelijke waarden van barmhartigheid en gerechtigheid uit te 

dragen en daarvoor uitdrukkelijk op te komen. Daarmee willen we gezamenlijk bijdragen 

aan een goed samenleven in een stad met zoveel verschillende bewoners en zo’n grote 

culturele, religieuze, levensbeschouwelijke en sociaaleconomische diversiteit.  

In de AV wordt daarom ook regelmatig gesproken over deelname als RvKA aan het 

publieke debat, wellicht als opmaat naar Amsterdam 750 jaar, in 2025. 

 

 

2.1      Maatschappelijke thema’s en zichtbaarheid van de kerken 

De RvKA wil de komende jaren - naast een voortzetting van de inzet die de RvKA ten 

aanzien van verschillende maatschappelijke vraagstukken al kent (zie de paragrafen 

hierna) – met de lidkerken gericht in gesprek gaan hoe we gezamenlijk en als 

afzonderlijke kerken onze plaats in het publieke domein kunnen innemen en zichtbaar 

maken. Daartoe wil de RvKA: 

• in de Algemene Vergadering als vast agendapunt aandacht besteden aan de vraag 

hoe wij de Amsterdamse samenleving ervaren; wat we er in waarderen en willen 

vasthouden, maar ook wat ons zorgen baart, als we ervaren dat bepaalde groepen 

in de samenleving tekort komen of lijden; 

• de lidkerken stimuleren het publieke debat in de stad, zoals dat plaats vindt in 

debatcentra en in de media, te volgen; 

• opmerkzaam zijn op de vraag welk(e) specifiek maatschappelijk(e) 

vraagstuk(ken) die leven in de Amsterdamse samenleving aan de orde gesteld 

kan/kunnen worden in de AV, met een open oog voor mogelijke samenwerking 

met bv. de theologische opleidingen 

• de scheiding van Kerk en Staat (die mede in het belang is van de kerk)  

uitdrukkelijk uitdragen en bepleiten dat deze de gestalte krijgt van een inclusieve 

neutraliteit (waarbij van de overheid een open houding wordt verwacht ten 

aanzien van de bijdrage van religieuze en levensbeschouwelijke organisatie aan 

de samenleving); 

• actief participeren in het regulier overleg dat eind 2020 op gang is gebracht 

tussen gemeente Amsterdam, RvKA en andere koepels van christelijke 

geloofsgemeenschappen en het gesprek over actuele thema’s faciliteren. 

 

2.2  Taakgroep Vluchtelingen 

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bestaat al sinds de 

jaren ’80 van de vorige eeuw. 

Door de jaren heen is de Taakgroep een trefpunt geworden voor Amsterdamse kerken, 

c.q. kerkelijke organisaties die in Amsterdam actief zijn op het gebied van (hulp aan) 

vluchtelingen, en ook voor hulporganisaties en niet-geïnstitutionaliseerde steungroepen 

die samenwerken in de lobby voor vluchtelingen. Het gaat daarbij steeds om: 



9 
 

Als kerken samen present in Amsterdam 
Raad van Kerken Amsterdam       Beleidsplan 2021-2022 

2 

- (groepen) vluchtelingen die naar het oordeel van de Taakgroep en de kerken 

onbarmhartig en onrechtvaardig worden bejegend door de overheid, 

- in het bijzonder ongedocumenteerde asielzoekers van wie de asielaanvraag is 

afgewezen maar die onmogelijk terug kunnen naar hun land van herkomst; 

- statushouders die wegwijs worden gemaakt door kerken en 

geloofsgemeenschappen, met taalles, maaltijden en andere activiteiten,  

- migranten (met en zonder verblijfsvergunning) voor wie in Amsterdam 

onvoldoende hulp is. 

De Taakgroep brengt aan de RvKA en de afzonderlijke kerken signalen en adviezen uit 

over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam. 

Anno 2021 rekent de Taakgroep het tot haar opdracht:  

• de kerken en de RvKA informeren over actuele en structurele problemen van 

vluchtelingen in Amsterdam, 

• de Amsterdamse kerken en geloofsgemeenschappen bemoedigen m.b.t. hun 

betrokkenheid bij de actuele situatie van vluchtelingen in de stad/hun 

stadsdeel; stimuleren van samenwerking tussen Amsterdamse kerken en 

hulporganisaties 

• de gemeente Amsterdam (B&W en de raadsleden) steeds opnieuw aanspreken 

op een barmhartig en rechtvaardig beleid m.b.t. vluchtelingen; dit doet de 

Taakgroep door deel te nemen aan gezamenlijk overleg van en de lobby door 

Amsterdamse hulporganisaties op het terrein van vluchtelingen;  

• waar mogelijk bijdragen aan landelijke kerkelijke acties, lobby en activiteiten voor 

vluchtelingen. Daartoe houdt de Taakgroep nauw contact met Kerk in Actie (PKN) 

en met de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland (waarin 

o.a. Kerk in Actie, INLIA en LOS participeren).  

De Taakgroep laat zich daarbij leiden door het Bijbelse appèl om barmhartigheid en 

gerechtigheid te bewerkstelligen, en door internationale verdragen en uitspraken (zoals 

van het Europees Comité voor Sociale Rechten). 

 

Het kleine DB van de Taakgroep vult de inzet voor vluchtelingen in de komende 

beleidsperiode als volgt in: 

• regelmatig een digitale nieuwsbrief verspreiden voor de kerkelijk Amsterdam e.a. 

• 2 x per jaar een themabijeenkomst organiseren, meet een externe spreker en met 

inbreng vanuit de kerken; 

• jaarlijks een themabespreking in de AV van de RvKA voorbereiden en begeleiden; 

• deelname aan de Amsterdamse overlegplatforms waar hulporganisaties elkaar 

treffen rond de hulp aan ongedocumenteerden en bijdragen aan de lobby; 

• meedoen in de organisatie/uitvoering van de jaarlijkse Allerzielenherdenking, voor 

vluchtelingen die aan de Europese grenzen om het leven (zijn ge)komen;  

• steeds weer acties onder de aandacht van de kerken brengen die erop gericht zijn 

vluchtelingen en vluchtelingenkinderen een menswaardig bestaan te geven. 

 

2.3   Stichting Drugspastoraat Amsterdam 

De Stichting Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is voortgekomen uit de RvKA en verzorgt 

het pastoraat aan drugsverslaafden. Het Drugspastoraat huist in het centrum van 

Amsterdam en is een plek waar mensen die de klem van verslaving, armoede en 

uitsluiting kennen, hun verhaal delen en perspectief in hun leven ontdekken. Vieringen 
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vinden wekelijks plaats in de kerkzaal van het Leger des Heils op de OZ Voorburgwal, en 

als pop-up bijeenkomst in Amsterdam ZO. 

 

De pastores identificeren in het bijzonder twee probleemgebieden: 

• een groot aantal Amsterdamse drugsgebruikers heeft weinig tot geen netwerk; 

(verborgen) eenzaamheid is groot en de corona-periode (waarin inloophuizen 

sluiten of hun huiskamerfunctie slechts beperkt kunnen vervullen) versterkt dat; 

• nieuwe gebruikers van bijvoorbeeld chemische drugs of partydrugs onder mensen 

die op het eerste gezicht hun zaken goed op orde hebben (de ‘mensen van de 

Zuidas’ of in de reclamewereld): mensen die in hun werk onder druk staan en 

stimulerende middelen nodig hebben om overeind te blijven of erger nog: hun 

baan kwijtraken en hun huis en zo op straat komen te staan. 

Een pastor van het Drugspastoraat woont in de regel de AV van de RvKA bij. 

De voornemens voor de komende beleidsperiode: 
• voortzetting van het gesprek in de AV over de ervaringen van de kerken met 

drugsgebruik in hun gemeenschappen en over de manier waarop het 

Drugspastoraat de kerken en christelijke geloofsgemeenschappen in de stad tot 

steun kan zijn in het omgaan met drugsverslaafden in hun midden;  

• in overleg met bestuur en pastores van DPA draagt de RvKA bij aan bekendheid 

van het werk van het Drugspastoraat bij de lidkerken en stimuleert de RvKA 

betrokkenheid bij en (financiële) ondersteuning van de werkzaamheden;  

• vanuit het DPA wordt éénmaal per twee jaar een themabespreking in de AV 

voorbereid en begeleid. 

 

2 .4  Interreligieuze dialoog en samenwerking 

De RvKA is betrokken bij vormen van interreligieuze dialoog en samenwerking overleg, 

die een goed samenleven van mensen in Amsterdam in al hun ook religieuze en 

levensbeschouwelijke verscheidenheid willen bevorderen. 

Veiligheidspact 
De RvKA neemt haar ondertekening van het Veiligheidspact tegen Discriminatie, dat zich 

keert tegen ‘fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van LHBTI’s, joden, 

moslims, Afro-Nederlanders en andere (minderheids)groepen’, serieus. De RvKA is 

vertegenwoordigd in de kerngroep van het pact, die actieve stellingname tegen geweld 

op discriminatoire gronden coördineert en wegen zoekt bij te dragen aan het voorkomen 

daarvan.  

Overige 
De RvKA waardeert en ondersteunt waar mogelijk andere vormen van interreligieuze 

dialoog en samenwerking die plaats vinden of ontwikkeld worden in de stad(sdelen). 

Daarbij leert de ervaring dat dergelijk overleg goed werkt als de overheid er actief aan 

bijdraagt en zelfs het initiatief neemt. Vanuit het perspectief van de overheid zijn voor 

dergelijk overleg de aandachtsgebieden voornamelijk veiligheid, integratie en welzijn en 

zorg.  

De landelijke Raad van Kerken stimuleert de plaatselijke Raden te investeren in een 

“Walk of Peace”, een door de interkerkelijke vredesorganisatie Pax Nederland 

ontwikkelde activiteit en door de RvKA gebruikt bij de Walk of Peace in het kader van het 

jubileum van de Wereldraad van Kerken), als een goede vorm om werk te maken van 
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interreligieuze dialoog en samenwerking. De RvKA wil in 2021 verkennen of dit concept 

in Amsterdam ook vorm kan krijgen. 

 

2.5 Overleg met de gemeente Amsterdam 

De RvKA besprak in december 2020 met enkele ambtenaren van de gemeente 

Amsterdam een concreet voorstel voor een structureel overleg tussen gemeentelijke 

overheid en kerken, waarin periodiek van gedachten wordt gewisseld over actuele zaken 

die relevant zijn voor kerk, overheid en samenleving. We hopen dat dit overleg werkelijk 

tot stand komt en zullen daarin graag een actieve rol innemen.  

Wat betreft de RvKA is het overigens zinvol een dergelijk overleg te zien in het 

perspectief van een breder, interreligieus overleg, waarin naast de koepels van kerken en 

christelijke gemeenschappen o.a. ook moskeeën/moslimorganisaties en joodse 

gemeenschappen participeren. 

De gemeente overweegt in de loop van 2021 een symposium te organiseren rond het 

thema religie en samenleving, zoals dat ook in 2017 heeft plaats gevonden. 

Vanzelfsprekend zullen we als  RvKA participeren en zullen we zo nodig stimuleren dat 

ook onze lidkerken daar allemaal voor worden uitgenodigd.  
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Hoofdstuk 3. Een aantal randvoorwaarden 

De RvKA is een organisatie die geheel afhankelijk is van vrijwillige inzet. 

De RvKA kan in overleg en tegen vergoeding van kosten een beroep doen op enige 

praktische ondersteuning van het Kerkelijk Bureau van de PKA.   

 

Uitvoering van dit beleidsplan vraagt dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: 

• De RvKA heeft een actief en competent Dagelijks Bestuur (DB).In september 2020 

benoemde de AV enkele nieuwe DB-leden; in januari 2021 neemt één van hen de 

voorzittersrol over van de zittende voorzitter. Er is een vacature voor secretaris. 

Het DB als geheel dient representatief te zijn voor de RvKA. 

Daarnaast is er een vacature voor medewerker communicatie, die ook het 

contentmanagement van de website doet; voor dit werk kan een bescheiden 

vrijwilligersvergoeding worden gegeven. 

• Van de lidkerken wordt verwacht dat een vertegenwoordiger deel neemt aan de 

Algemene Vergadering van de RvKA. De voorkeur gaat uit naar een 

vertegenwoordiger die deel uitmaakt van het bestuur van de kerk of 

geloofsgemeenschap. 

• Van de vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij bijdragen aan een goede 

communicatie tussen de RvKA en de eigen kerk of geloofsgemeenschap, 

in het bijzonder de leden daarvan te stimuleren deel te nemen aan activiteiten 

van de RvKA. 

• Van de vertegenwoordigers en andere leden van de lidkerken wordt ondersteuning 

verwacht bij de voorbereiding van themagesprekken in de AV en van activiteiten 

van de RvKA. 

• De lidkerken betalen een jaarlijkse financiële bijdrage voor het werk van de RvKA. 

De hoogte daarvan (in vier categorieën) is in 2020 opnieuw vastgesteld. 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam op 

21 januari 2021 
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Bijlage 
 

Korte geschiedenis van de Raad van Kerken Amsterdam 

23 oktober 2019 was het 50 jaar geleden dat de Raad van Kerken Amsterdam werd 

opgericht. Dat gebeurde in een tijd dat er sprake was van een sterk oecumenisch elan, 

midden in de jaren van maatschappelijke veranderingen, ook in Amsterdam. De RvKA 

profileerde zich vooral met een Operationeel Team, bestaande uit pastores uit diverse 

kerken die zich daarvoor voor een deel van hun tijd inzetten, dat actief was op het 

gebied van diverse maatschappelijke vraagstukken. In 2001 is dat Operationeel Team 

ontmanteld. Slechts de Taakgroep Vluchtelingen bleef bestaan, het Drugspastoraat 

namens de kerken had zich inmiddels verzelfstandigd.   

Na 2001 bleef de RvKA als oecumenisch verband wel bestaan (met inmiddels meer 

lidkerken dan in het begin), maar de RvKA was minder actief en raakte in en buiten de 

kerk uit beeld. Sinds eind 2014 een nieuw Dagelijks Bestuur aantrad, is er sprake van 

een nieuw elan. In de beleidsperiode 2015-2016 werd vooral aandacht besteed aan de 

interne organisatie. In de daaropvolgende beleidsperiode (2017-2018) trad de RvKA 

meer naar buiten. We organiseerden een aantal nieuwe activiteiten, of waren actief 

betrokken bij activiteiten in een breder kerkelijk en interreligieus verband. Zo raakte de 

RvKA meer in beeld. Een aantal nieuwe kerkgemeenschappen zocht aansluiting bij de 

RvKA. 

In 2019-20 is de lijn van de afgelopen jaren voortgezet en is wat in gang gezet is, 

voorzichtig verder uitgebouwd – onder het motto: Samen Kerk in Amsterdam. Daarbij 

heeft corona roet in het eten gegooid – we konden niet alle voorgenomen activiteiten 

uitvoeren. Maar er deden zich ook nieuwe vormen voor waarmee we ons manifesteerden 

als Raad van Kerken Amsterdam. 

Dat alles gebeurt in alle bescheidenheid die ons past: de Raad van Kerken Amsterdam is 

nu geheel een vrijwilligersorganisatie; de rol van de kerken in de samenleving is anders 

geworden; de drive achter oecumenische samenwerking is minder sterk. Toch zagen we 

in 2020, met de covid-19-pandemie, een hernieuwde belangstelling in de samenleving 

voor de kerken en hun rol in de samenleving, en bij de kerken een groter bewustzijn om 

een zekere gezamenlijkheid te zoeken in het optreden als kerken in die samenleving. 

 

 

 

 

 

 


