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Inleiding
In de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam werd in januari 2019
een Beleidsplan voor de jaren 2019 en 2020 vastgesteld, met als motto: “Samen Kerk in
Amsterdam”. Daarin gaven we aan voort te willen gaan op wat we in de voorgaande
jaren hadden opgebouwd aan interne organisatie, verbindende activiteiten, aan inzet van
onze Taakgroep Vluchtelingen en aan onze betrokkenheid bij bredere interkerkelijke,
oecumenische en interreligieuze samenwerking. Daarnaast namen we ons voor de rol die
de Raad in het publieke domein zou willen en kunnen vervullen nader te verkennen en
gestalte te geven.
Terugkijkend hebben we aan de uitwerking van dit Beleidsplan in 2019 en de 2020
daadwerkelijk gestalte gegeven… tot in maart 2020 de pandemie door Covid-19 onze
samenleving voor een groot deel ging bepalen. De maatregelen om mensen in ons land
en onze stad daartegen te beschermen hadden en hebben grote gevolgen voor de
samenleving en op het kerkelijk leven. Dat gold ook voor onze Raad.
Waar de ontmoeting met elkaar in onze Algemene Vergadering en in onze activiteiten zo
van belang is, kon dat niet langer op de wijze waarop we ons dat hadden voorgenomen
en gepland. Een deel van onze activiteiten moesten we afgelasten of door een digitale
ontmoeting vervangen. Maar zoals we van onze lidkerken hebben ervaren, werden ook
wij gestimuleerd te zoeken naar aangepaste vormen voor onze activiteiten, zelfs tot voor
ons nieuwe activiteiten, zoals het Webinar “Amsterdam in coronatijd - een bijdrage
vanuit de kerken”. Zo kreeg ons streven meer gestalte te geven aan de rol van onze
kerken in het publieke domein een bijzondere invulling. Dat gebeurde ook door de wijze
waarop de gemeentelijke overheid in deze situatie toenadering zocht tot de kerken, met
erkenning van de betekenis van de rol van de kerken in de samenleving. Het jaar 2020
werd zo anders dan voorzien, maar het werd ook een bevestiging van de betekenis van
onze Raad in het oecumenisch verbinden van kerken en in het gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen bij te dragen aan een goed samenleven in onze stad.

Dat doet de Raad overigens al meer dan 50 jaar. Want op 23 oktober 2019 was het 50
jaar geleden dat de Raad van Kerken Amsterdam werd opgericht. We hebben dat op
bescheiden wijze herdacht en gevierd. Op de dag van het jubileum gaven we een
bijzondere Nieuwsbrief uit met een korte geschiedenis van de Raad (terug te lezen via:
https://rvkamsterdam.nl/2019/10/26/50-jaar-raad-van-kerken-amsterdam/ ). De
Algemene Vergadering van november 2019 stond ook in het teken van het jubileum.
In deze voortgangsrapportage geven wij eerst een beeld van hoe de Raad van Kerken
Amsterdam in 2019 en 2020 bijdroeg aan oecumenische verbondenheid tussen kerken.
In het tweede deel doen we verslag we de wijze waarop de Raad aanwezig was in het
publieke domein.
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I. Hoe de Raad van Kerken Amsterdam kerken oecumenisch verbindt
I.1. Leden van de Raad van Kerken Amsterdam
Eind 2020 kent de Raad van Kerken Amsterdam 22 lidkerken (zie bijlage 1). Dat is er één
minder dan begin 2019. Eind 2019 besloot de Evangelische Arabische Gemeente in
Amsterdam zich terug te trekken. Beperkt in leden en menskracht koos de Gemeente
niet langer te investeren in het lidmaatschap van de Raad.
Een aantal kerken toonden belangstelling voor het lidmaatschap. De eerste was de
Eritrees Orthodoxe Kerk. Deze ging er nog niet toe over. Eind 2020 zocht de Vrijgemaakt
Gereformeerde Oosterparkkerk toenadering. Er is goede hoop dat deze zal toetreden,
al dan niet samen met andere orthodox-gereformeerde kerken. Dat zou dan parallel zijn
aan het proces in de Raad van Kerken in Nederland. Daarvan werden in 2020 de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk geassocieerd lid.
De 22 lidkerken kennen samen ongeveer 100 geloofsgemeenschappen.
I.2. Algemene Vergadering
I.2.1. De Algemene Vergadering als orgaan van de Raad van Kerken Amsterdam
In de Algemene Vergadering (AV) van de Raad komen vertegenwoordigers van de
lidkerken en leden van het Dagelijks Bestuur zes keer per jaar samen om met elkaar in
gesprek te gaan, de voortgang van de activiteiten te bespreken en het beleid van Raad te
bepalen. Tot begin 2020 was de vaste plaats van samenkomen de Doopsgezinde Kerk
aan het Singel.
De participatie van de vertegenwoordigers was goed. Ondanks pogingen van onze kant
om hen daartoe te bewegen was een beperkt aantal kerken niet daadwerkelijk
vertegenwoordigd (zie voor een overzicht van de vertegenwoordigers bijlage 2). Aan de
AV werd ook deelgenomen door leden van het DB van de Taakgroep Vluchtelingen, een
van de pastores van de het Drugspastoraat, een vertegenwoordiger van de Raad van
Kerken Noord (Foeke Westerveld, die aan het eind van de periode aangaf zijn jarenlange
participatie te zullen beëindigen), van de RK-migrantenparochies, en van bevriende
organisaties zoals Samen ÉÉN Amsterdam en de Pentecostal Council of Churches. Als
gast waren bij een van de AV´s vertegenwoordigers van het Oecumenisch Platform
Noord Holland en het Christen Netwerk van de Politie Amsterdam-Amstelland aanwezig.
Vaste onderdelen van de AV zijn een inspiratiemoment, door een van de leden verzorgd,
vooruitblik en terugblik op de activiteiten van de Raad, ruimte voor mededelingen en de
afsluiting met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Het voornemen was om in de
AV meer ruimte voor ontmoeting en gesprek te maken. Daarom was er de gelegenheid al
voor het begin van de vergadering elkaar informeel te ontmoeten. Ook was besloten om
mededelingen zoveel mogelijk op schrift te presenteren.
I.2.2. Gespreksthema´s in de Algemene Vergadering
In iedere AV was er een gesprek rondom een bepaald thema.
17 januari 2019 hadden we een themagesprek over ieders persoonlijke houding ten
aanzien) van vraagstukken rondom het levenseinde. De vorm was een “gesprek vanuit
de stilte”, een methode ons vanuit de gemeenschap van de Quakers aangereikt.
In maart en mei 2019 spraken we twee maal over de vraag: “wat wil de Raad in het
publieke domein aan de orde stellen”. Over de inhoud van dat gesprek wordt verderop in
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dit verslag (II.1) geschreven. Daarnaast gingen we in mei in gesprek over de inzet van
onze Taakgroep Vluchtelingen met de voorzitter van de Taakgroep, Gerhard Scholte.
Zoals ieder jaar ging de AV in juni op 20 juni 2019 op bezoek bij een van de lidkerken.
Dit keer waren we te gast bij Protestantse Gemeente Zuidoost. Deze ontving ons in het
kerkgebouw De Nieuwe Stad samen met de andere vijf kerken waarmee deze De Nieuwe
Stad in het multiculturele Zuidoost deelt. Geheel in hun traditie werden we eerst
genodigd samen te eten. Daarna was er een vesper, waaraan vertegenwoordigers van de
kerken in woord en muziek bijdroegen. Zij wilden daarmee overdragen hoe
oecumenische samenwerking liturgisch door hen wordt ingevuld: niet het zoeken naar
een door allen gedeelde liturgie, maar het als verrijkend ervaren hoe elementen in de
liturgie op heel verschillende wijze kunnen worden ingevuld. De vertegenwoordiger van
de PGZO in de Raad, Mieke van Reenen, gaf daarna informatie over andere vormen van
samen kerken en leven in De Nieuwe Stad.
19 september 2019 ging het
themagesprek over de vraag: “welke
betekenis heeft Maria voor uw
geloofsleven”. Dit thema was gekozen
naar aanleiding van een door de
landelijke Raad van Kerken uitgebracht
themanummer van het Oecumenische
Bezinning. We wisten hoe verschillend
de betekenis van Maria in de
verschillende kerken is. Het persoonlijk
gesprek daarover was niettemin
verhelderend en vaak ook verrassend.
21 november 2019 herdachten en vierden we dat het op 23 oktober 50 jaar geleden was
dat onze Raad werd opgericht. Daarbij nodigden we een zeven mensen uit die in het
verleden actief voor de Raad waren geweest. Zo kregen de huidige bij de Raad betrokken
personen meer zicht op de boeiende geschiedenis van onze Raad.
16 januari 2020 gingen we onder leiding van DB-lid Irini Sorial met elkaar in gesprek
over een aantal Bijbelteksten die als verbindend thema “op reis” hadden. Dat thema sloot
aan bij het thema de Week van Gebed voor de eenheid. Het was een goede ervaring met
elkaar in gesprek te gaan over het Woord dat ons verbindt.
Daarna sloeg de coronacrisis toe. De al uitgeschreven AV van 19 maart 2020 moesten we
vanwege de kort daarvoor afgekondigde eerste lockdown afgelasten.
De twee volgende AV´s van 14 mei en 18 juni 2020 hielden we digitaal via ZOOM. Het
was goed elkaar zo te kunnen ontmoeten. De deelname was groot, al waren er ook een
aantal AV-leden die het niet lukte zo te participeren. We hielden deze digitale AV´s kort
in tijd. In mei deelden we met elkaar wat de coronacrisis voor ons persoonlijk en voor
onze kerken betekende. We kregen een beeld van hoe de diverse kerken zijn overgegaan
tot het via een livestream-verbinding doorgeven van vieringen, hoe contact onderhouden
wordt onderhouden met gemeenteleden en hoe gezocht wordt activiteiten op andere
wijze vorm te geven en ook nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
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In de digitale AV van 18 juni 2020 spraken we over enkele nieuwe initiatieven die de
Raad zelf zou gaan organiseren, het Webinar (zie II.3.) en een digitaal korenfestival (zie
I..8.3.). Deze online-ontmoeting kwam in de plaats van het voorgenomen bezoek aan de
Armeens-Apostolische Kerk.
17 september 2020 was het mogelijk wel bij elkaar te komen. We deden dat in de
Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk. Ook nu spraken we met elkaar over de impact van de
coronacrisis op het kerkelijke leven. Daarnaast voerden we een eerste gesprek over het
Beleidsplan 2021-2022. Dat was ook het themagesprek in de AV van 19 november 2020,
die we weer digitaal moesten houden. Het DB legde aan de AV een aantal vragen voor,
die met name betrekking hadden op nieuwe elementen in het beleidsplan.
Op 23 november 2020 was de AV te gast in het Luther Museum Amsterdam. Op ons
verzoek was daar een thema-avond “Kerken en Slavernij”. Aanleiding was de tijdelijke
tentoonstelling onder deze naam in het Luther Museum. Wij organiseerden de avond die
samen met leden van de Werkgroep “Heilzame verwerking van het slavernijverleden”
van twee van onze lidkerken, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Evangelische
Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland, is samenwerking met het Nationaal
instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee).
Deze Werkgroep heeft in de afgelopen
jaren al diverse activiteiten rond dit
thema georganiseerd. Vanuit de Raad
hebben we dat met belangstelling
gevolgd en er ook een bijdrage aan
geleverd. Een samenvattend verslag
werd begin 2020 gepubliceerd onder de
titel “Heilzame verwerking van het
slavernijverleden voor ´wit´ en ´zwart´,
een bijdrage vanuit de kerken”.
Inhoudelijke bijdragen aan deze avond
waren er van de voorzitter van de Raad,
leden van de Werkgroep en van Jan de
Winter, vertegenwoordiger van de
Quakers, over de rol van de Quakers bij
de afschaffing van de slavernij. Aan het
eind van de avond werd gesproken hoe
de Raad en de lidkerken verder aandacht
zouden kunnen besteden aan het thema
en de bredere vragen rondom racisme
die de Black Lives Matter beweging in
2020 aan de orde stelde.
Een verslag van de avond is te vinden op:
https://rvkamsterdam.nl/2020/12/17/bijeenkomst-kerken-en-slavernij-in-het-luthermuseum/
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I.3. Dagelijks Bestuur
I.3.1. Samenstelling van het Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vrijwilligers, die lid zijn van een van de lidkerken. De
leden van het DB functioneren onafhankelijk. Zij worden voor vier jaar benoemd.
In januari 2020 werd ds. Henk Spoelstra van de Waalse Kerk benoemd tot lid van het
DB, in september 2020 Dick de Korte, lid van de Dominicusgemeente, en Anna Verbeek,
lid van de Protestantse Kerk Amsterdam. De laatstgenoemde werd benoemd met het
voornemen dat zij in januari 2021 het voorzitterschap van de Raad zal overnemen van
Henk Meulink.
Omdat naast deze ook twee andere leden van het DB zullen terugtreden, Victor Lagodin
en Maarten Lubbers en onverwacht om persoonlijke redenen Irini Sorial in november
2020 terugtrad als lid van het DB, heeft de samenstelling van het DB de nodige aandacht
gevraagd en dat doet het eind 2020 nog steeds. Het DB was al lang op zoek naar de
vervulling van de functie van secretaris. Tevergeefs is daarvoor lang gezocht in de kring
van de Rooms-Katholieke Kerk. Inmiddels heeft het DB naast de functie van secretaris de
functie van “medewerker communicatie” in te stellen, voor wie ook een kleine vergoeding
beschikbaar wordt gesteld. Naast de voorzitter en de secretaris zou deze dan in eerste
instantie de voortgang van de Raad moeten garanderen. De andere leden van het DB
participeren in DB en AV en nemen daarnaast beperkte taken op zich. Er is goede hoop
dat in plaats van Irini Sorial een ander lid van de Koptisch Orthodoxe Kerk zal toetreden
tot het DB.
Zie voor de samenstelling van het DB bijlage 2.
I.3.2. Activiteiten van het Dagelijks Bestuur
Het DB vergaderde in 2019 7x en in 2020 11x. In de vergaderingen waren vaste
onderwerpen: het voorbereiden van inhoud en besluitvorming van de Algemene
Vergaderingen, de organisatie en evaluatie van de activiteiten, de contacten met de
lidkerken, wijkraden en de Taakgroep Vluchtelingen, andere vormen van oecumenisch en
interkerkelijk contact, het contact met andere organisaties en de overheid, de
representatie van de Raad en medewerking bij en op verzoek medewerking aan
activiteiten van andere organisaties.
In het vervolg van het verslag komen de diverse andere activiteiten van leden van het
DB aan de orde.
Leden van het DB vertegenwoordigden de Raad bij:
- de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Amsterdam op 1 januari 2019 en 2020;
- de Nationale Holocaust Herdenking op resp. 27 januari 2019 en 26 januari 2020.
1.4. Ambtelijk secretariaat
Het ambtelijk secretariaat is gevestigd op het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk
Amsterdam. Dit verhuisde in mei 2019 naar Nieuwe Herengracht 18. Daarmee verhuisde
ook ons formele adres.
In april 2019 werden de nieuwe afspraken over de werkzaamheden van medewerkers
van het Kerkelijk Bureau voor de Raad opnieuw vastgelegd. Daarbij werd uitgegaan dat
de PKA op deze wijze haar lidmaatschapsbijdrage zou betalen. Toen eind 2019 bleek dat
de werkzaamheden van het Kerkelijk Bureau van de Raad door de toenemende
digitalisering deze financiële afspraak niet langer rechtvaardigden, is in nader overleg
met de directeur van het Kerkelijk Bureau, Jenneke Welmers, in januari 2020
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afgesproken dat de PKA met terugwerkende kracht tot 2019 de PKA de
lidmaatschapsbijdrage betaalt en dat het Kerkelijk Bureau een declaratie indient voor de
voor de Raad gemaakte werkzaamheden.
Op het Kerkelijk Bureau is Mirjam Nieboer onze eerste contactpersoon. Wij zijn haar voor
haar betrokken bijdrage aan het werk van Raad veel dank verschuldigd.
De thans geldende afspraken zijn met de per 1 oktober 2020 aangetreden nieuwe
directeur van de PKA, Vincenza La Porta, nog eens bevestigd.
1.5. Contacten met bestuurders en voorgangers van de lidkerken
Leden van het DB (meestal samen met de vertegenwoordigers) spraken op afspraak met
bestuurders en voorgangers van diverse lidkerken. We noemen:
- met verschillende personen van de Rooms-Katholieke Kerk, onder wie de (nieuwe)
bisschop van Haarlem-Amsterdam, dr Jan Hendriks, de nieuwe stadsdiaken Colm Dekker
en de nieuwe pastoor van de Nicolaasbasiliek, Eric Fennis, en de nieuwe diaken in Oost,
Han Hartog;
- met verschillende personen van de Protestantse Kerk Amsterdam, de(nieuwe) scriba,
Rosaliene Israël, haar tijdelijk vervanger Paula de Jong, de (nieuwe) stadspredikant Tim
Vreugdenhil en – hierboven al genoemd – de directeuren van het Kerkelijk Bureau.
- de bisschop en oud-voorzitter van de Syrisch-Orthodoxe Kerk
- het bestuur van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
- de voorzitter van de Oecumenische Basisgemeente Gemeente De Duif.
Daarnaast was er met verschillende bestuursleden en voorgangers van de lidkerken ook
meer informeel contact via mail en telefoon. Dat gold in het bijzonder in de coronatijd.
1.6. Kerkenpad langs de lidkerken
Het in 2018 ontstane initiatief om onze lidkerken beter te leren kennen door het
bijwonen van een viering met aansluitend een informele ontmoeting, werd in deze jaren
voortgezet. Het is een goede manier gebleken om contact te hebben met de lidkerken.
Op 3 februari 2019 waren we te gast bij
het Goodwillcentrum van het Leger des
Heils.

In de crypte van het gebouw aan de
Oude Zijds Achterburgwal woonden we
de dienst bij. Deze werd geleid door de
vertegenwoordiger van het Leger in de
Raad, Ben Dragstra. We hebben veel
samen gezongen. Ook was er een
prachtige solistische bijdrage.

Bijzonder was hoe door de bezoekers
van de dienst gebeden en een getuigenis
werden uitgesproken, waarin niet alleen
de persoonlijke situatie van de
bezoekers, meest dak- en thuislozen,
aan de orde kwam, maar ook ruim
aandacht was voor de nood in de wereld.
Na de dienst kregen we net als
bezoekers erwtensoep en brood. Ben
Dragstra vertelde daarbij wat meer over
het werk van het Leger des Heils. Als
Kerkgenootschap is het Leger tamelijk
klein, met 3000 leden, maar als
hulpverleningsinstantie met 7000
beroepskrachten en veel vrijwilligers
speelt het een belangrijke rol, in het
bijzonder in de aandacht voor kwetsbare
groepen in de samenleving.
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Op 23 juni 2019 waren we de gast bij de
Waalse Kerk. De Waalse Kerk ontstond
toen vluchtelingen uit de Zuidelijke
Nederlanden eind 16e eeuw naar het
Noorden vluchtten. Een eeuw later
kwamen protestantse vluchtelingen uit
Frankrijk, de Hugenoten, ook naar ons
land. Al in 1586 kreeg de Waalse Kerk
het nu nog bestaande kerkgebouw aan
de Oude Zijds Achterburgwal
toegewezen, dat tot de Alteratie van
1578 de kapel was van het klooster van
de Sint Paulus Broederschap. De liturgie
van de dienst die wij bijwoonden, had
een calvinistisch-protestants karakter.
Hij werd geleid door ds. Henk Spoelstra,
in het Frans natuurlijk, al deed hij delen
van de dienst voor ons ook in het
Nederlands, en konden we lezingen en
preek op schrift volgen. Na de dienst was
er een ontmoeting met gemeenteleden
en kregen we nog wat meer te horen
over de gemeente (klein, maar
betrokken) en het kerkgebouw, dat ook
een belangrijk muzikaal centrum is.

Zondag 13 oktober waren we te gast in
de Bethelkerk in Tuindorp-Oostzaan in
Noord.

De Bethelkerk is een wijkgemeente van
de Protestantse Kerk Amsterdam. De
kerkdienst had een bijzonder karakter.
Het was “Dankdag voor het gewas” (ook
wel oogstdienst genoemd). In de dienst
werd het H. Avondmaal gevierd.
Voorganger was ds Trinus Hibma, al vele
jaren verbonden aan deze gemeente. Na
afloop werd koffie gedronken met
gemeenteleden. De vertegenwoordiger
van de Raad van Kerken Noord, Foeke
Westerveld, vertelde aansluitend over de
Protestantse Kerk in Noord.

16 februari 2020 zetten we ons Kerkenpad voort met het bijwonen van een
eucharistieviering in de Oud-Katholieke Kerk aan de Ruysdaelstraat (in Zuid, tussen
Albert Cuypstraat en Museumplein). De kort daarvoor benoemde pastoor van de
parochie, Martina Liebner (ja, een vrouw!) ging voor. De liturgie was traditioneel
oecumenisch-katholiek. Ieder die wilde was welkom deel te nemen aan de eucharistie.
Na afloop was er een informele ontmoeting met leden van de parochie, waarbij er veel
aandacht was voor onze Raad.
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Oud-Katholieke Kerk

Nicolaasbasiliek

Later dan eerst gepland bezochten we op 27 september 2020 we de Rooms-Katholieke
Nicolaasbasiliek aan de Prins Hendrikkade. We maakten de Hoogmis mee, waarin
voorgingen pastoor Eric Fennis en diaken Rob Polet. Met de laatste, vertegenwoordiger
van de Rooms-Katholieke Kerk in onze Raad, hadden we een nagesprek over de viering
en andere aspecten van de Nicolaasparochie.
Op ons programma stond dat we op 8 november 2020 een viering zouden bijwonen bij
een andere lidkerk, de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. Gezien de toen geldende maatregelen
om de verspreiding van corona in te perken hebben we moeten besluiten dit bezoek uit
te stellen.
I.7. Verbindende activiteiten
In voorgaande jaren had de Raad van Kerken Amsterdam een aantal verbindende
activiteiten georganiseerd, die zo succesvol waren dat ze vroegen om een vervolg.
Het ging om een Ontmoetingsbijeenkomst, een Korenfestival en de Nicolaasviering.
I.7.1. Ontmoetingsbijeenkomst
Op 2 februari 2019 was onze tweede Ontmoetingsmiddag, op de zolder van de Van
Limmikhof. Zeker 80 mensen uit vele van onze lidkerken waren daarbij aanwezig, naast
enkele mensen van onze interkerkelijke en interreligieuze contacten.

Alain Verheij met Irini Sorial (DB)
Het accent lag op de ontmoeting. Dat gebeurde voor en na het programma en in
gespreksgroepen. Daarnaast kregen de deelnemers informatie over de ontwikkelingen in
onze Raad, mochten zij genieten van een inspirerende bijdrage van “twittertheoloog”
Alain Verheij, die het oude verhaal van Abraham op een nieuwe wijze vertelde. Hij riep
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ons op net als Abraham weg te trekken, je niet neer te leggen bij de status quo, in verzet
te komen, op weg naar een wereld vanuit de hoop dat die wel mooier zal zijn dan hij ooit
zal worden. Zo riep hij ons op tot een kritische, maar ook positieve bijdrage aan onze
stad.
Bijzonder was de muzikale bijdrage uit de Armeens-Apostolische Kerk. Julietta
Aleksanyan, op dit moment verbonden aan de Nederlandse Opera, zong enkele liederen
op tekst van Grigor Narekatsi (935-1003). We sloten af met de lezing van de ervaringen
van Paulus in Athene (Handelingen 17), als een spiegel voor de situatie van de kerk in
onze tijd, het zingen van een lied dat ons opriep God te loven met Abrahams kinderen
samen en het – zoals we dat bij iedere Algemene Vergadering gewend zijn – het samen
bidden van het Onze Vader.
Vrouwen van de “Vluchtmaat”, waar ongedocumenteerden uit vooral Eritrea onderdak
hebben, zorgden voor de hapjes tijdens de groepsgesprekken en bij de borrel. Zo gaven
we ook gestalte aan onze inzet om deze ongedocumenteerden mogelijkheid tot activering
te geven.
We zijn blij met de positieve reacties die we mochten ontvangen op deze middag.
Op 22 februari 2020 was de derde Ontmoetingsmiddag waar weer 80 mensen verbonden
aan een van de lidkerken van de Raad, maar ook van christelijke gemeenschappen
buiten de Raad aan deelnamen.
De bijeenkomst vond plaats in het Koptische Cultureel Centrum, gelegen achter de
Koptische Kerk van de Maagd Maria aan het Mosplein in Amsterdam Noord.
Gastvrouw deze middag was Irini Sorial, lid van de Koptisch Orthodoxe Kerk en lid van
het Dagelijks Bestuur van onze Raad. Namens de Kerk werden we welkom geheten door
Vader Bavlos Said. Hij overdacht de woorden van Jezus Christus die het motto van deze
middag waren: “Jullie zijn het licht van de wereld”.

De voorzitter van de Raad, Henk Meulink, gaf een kort overzicht over de Raad van
Kerken Amsterdam in deze tijd, 50 jaar na de oprichting in 1969. Hierna liet het koor
van misdienaars van de Koptische Kerk ons kennismaken met liederen uit de Koptische
liturgie. Het gespreksthema van de middag was de vraag hoe wij persoonlijk getuigen
van ons geloof, in het bijzonder in kringen in de samenleving voor wie geloof en kerk,
anders dan voor ons, niet van betekenis (meer) zijn. Een van de leden van de
voorbereidingscommissie, Dick de Korte, vertelde over hoe hij daarin een ontwikkeling
had meegemaakt van een grote vrijmoedigheid naar een veel meer bescheiden vorm.
Daarna werden acht groepen gevormd, waarin we elkaar vertelden hoe ieder van ons
tegenover anderen spreekt over de betekenis van geloof en kerk in zijn of haar leven en
vorm geeft aan de opdracht van Jezus licht voor de wereld te zijn.
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Daarna kwamen we weer bij elkaar, nu in de kerkruimte. Irini Sorial gaf toelichting op de
afbeeldingen op de iconostase. We staken de kaars van de oecumene aan, we zongen
enkele liederen van Taizé en lazen de woorden die Jezus in de Bergrede spreekt over het
licht van de wereld en we baden hand in hand het Onze Vader. Na deze liturgische
afsluiting werden alle deelnemers persoonlijk gegroet door bisschop Arseny.
Tenslotte werden de deelnemers onthaald op een uitgebreide en heerlijke
maaltijd. Daarin kwam eens te meer de grote gastvrijheid tot uitdrukking die we deze
middag genoten. Deze gastvrijheid, de kennismaking met een voor velen niet bekende
kerkgemeenschap, de goede gesprekken die werden gevoerd, droegen alle bij aan wat
als een bijzondere ontmoetingsmiddag van christenen in onze stad werd ervaren.
I.7.2. Korenfestival
"Wat een middag, God zij geprezen!”,
dat was zomaar een reactie van iemand
die ons tweede Korenfestival op 28
september 2019 in de Oude Lutherse
Kerk bezocht. Ook wij kijken er met
vreugde en dankbaarheid op terug. Wat
een rijkdom in verscheidenheid van de
bijdragen van de acht koren uit onze
lidkerken en hoe zijn we met elkaar
verbonden in het zingen van “Halleluja”!
De deelnemende koren waren afkomstig
uit de Armeens-Apostolische Kerk (een
soliste), Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, de
Evangelische Broedergemeente, de
Koptisch-Orthodoxe Kerk, de
Protestantse Keizersgrachtgemeente, de
Rooms-Katholieke parochie de Krijtberg,
Vrijburg (Remonstranten en Vrijzinnig
Protestanten) en de Waalse Kerk. Er
werd ook samen gezongen onder leiding
van Rinske van der Meer.
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Koor Ethiopisch-Orthodoxe Kerk

Koor Koptisch-Orthodoxe Kerk

Koor Evangelische Broedergemeente

Scola cantorum van de Krijtberg

Bij de organisatie van dit Korenfestival kreeg de Raad weer steun van Eveline Bersma.
Voor ons stond deze middag mede in het kader van het 50-jarig jubileum van de Raad.
Samen zingen is een goede traditie in de geschiedenis van de Raad met eerdere
korenfestivals en “Mokum Zingt” .
We waren al begonnen met de voorbereiding van een derde Korenfestival, dat op 26
september 2020 zou plaatsvinden. Maar toen de coronacrisis uitbrak en in het bijzonder
samen zingen als risico werd ervaren, moesten we al snel besluiten dat het niet door kon
gaan.
In plaats daarvan ontwikkelden we een
plan voor een “Digitaal Korenfestival”.
We vroegen aan koren uit de lidkerken
ons een opname van hun koor ter
beschikking te stellen of ons de
mogelijkheid te bieden zelf een opname
te maken. Bij het afsluiten van 2020
beschikken we over een groot aantal
bijdragen. Deze worden binnenkort
samengevoegd tot een geheel. Dan zal
het op You Tube te zien zijn, onder de
titel: “Een muzikale ontmoeting met de
Raad van Kerken Amsterdam”. We
kregen technische ondersteuning van
Chris Hellwig. Deze productie zal eens te
meer de rijke, zeer diverse, liturgische

tradities van onze lidkerken naar voren
brengen.

Opname in Armeens-Apostolische Kerk
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I.7.3. Nicolaasviering
Het wordt langzamerhand traditie dat de Raad van Kerken Amsterdam op of rond de
feestdag van Sint Nicolaas, bij het begin van Advent een Nicolaasviering organiseert.
We drukken daarmee onze verbondenheid met Amsterdam uit. Sint Nicolaas is immers
schutspatroon van onze stad.
Nadat er in voorgaande jaren een oecumenische vesper en aansluitende ontvangst was in
de Rooms-Katholieke Nicolaasbasiliek en de Russisch-Orthodoxe parochiekerk Heilige
Nikolaas van Myra, vond de viering op 1 december 2019 plaats in de oudste aan Sint
Nicolaas gewijde kerk, de Oude Kerk. De viering werd vormgegeven in samenwerking
met de oecumenische Werkgroep Getijden van de Oude Kerk, die daar wekelijks een
vesper organiseert. De vesper had het karakter van een Evensong, met inbreng uit
verschillende kerkelijke tradities. Er werd een oecumenisch projectkoor gevormd onder
leiding van de cantor van de Oude Kerk, Herman Mussche, dat daags tevoren oefende in
de Oude Lutherse Kerk. Een grote groep mensen werkte daar aan mee.
Het was de bedoeling dat voorafgaande aan de vesper er een rondleiding zou zijn door
de kerk, met bijzondere aandacht voor sporen die naar Sint Nicolaas verwijzen. Maar
juist in deze tijd stond de Oude Kerk vol met zandzakken in het kader van een
kunstproject. Dat maakte de rondleiding helaas onmogelijk. Wel konden we ons in de
Oude Kerk na afloop warmen aan een glas bisschopswijn. Daarbij konden mensen uit
onze lidkerken elkaar ontmoeten.

Ook in 2020 was er een Nicolaasviering. Op de naamdag van Sint Nicolaas, 6 december
waren we te gast in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. De Lutherse Gemeente had bij
de viering de kerken betrokken waarmee zij lokaal oecumenisch samenwerkt, de
Doopsgezinde Gemeente, de English Reformed Church en de RK Krijtbergparochie.
Jaarlijks hebben zij een gezamenlijke adventsvesper.
Voorgangers van deze kerken en de voorzitter van de Raad gingen voor in een vesper
waarin de elementen van advent als voorbereiding op de komst van de Heer en het
gedenken van Sint Nicolaas verbonden waren. De zang werd verzorgd door een koor van
de Lutherse Gemeente van vier personen, Tinkeling, dat liederen uit diverse tradities
zong. Het was een sobere , intense viering.
Helaas was het niet mogelijk de viering te organiseren zoals we oorspronkelijk van plan
waren. Er mochten maar 30 personen aanwezig zijn. De ontmoeting na afloop met
bisschopswijn en chocolademelk kon nu niet plaatsvinden. Het was wel mogelijk de
viering via het You Tube-kanaal van de Oude Lutherse Kerk te volgen.
Het was toch goed ondanks deze beperkingen deze vesper te houden, waarbij onder
andere voorbeden werden gedaan voor kinderen in de knel, mensen die in hun
gezondheid, hun werk en leven getroffen werden door corona, onze stad en de
oecumene.
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I.8. Meeleven en ondersteunen
Vanuit de Raad leefden we mee met bijzondere momenten van vreugde en verdriet in
onze lidkerken.
Zoals hierboven beschreven, leefden we in het bijzonder mee met wat de coronacrisis
voor de kerken betekende en betekent. In de beginperiode zochten we mee naar wat wel
een niet mogelijk was. Later liep dat vooral via de landelijke organen van de lidkerken en
het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Omdat een van onze DB-leden daar
de orthodoxe kerken vertegenwoordigd bleven we goed op de hoogte van de richtlijnen.
Waar nodig adviseerden wij die te volgen.
We gaven een teken van meeleven aan de Rooms-Katholieke Kerk bij een aanslag op
Pasen 2019 op kerken in Sri Lanka. Dat deden we ook met de Armeense-Apostolische
Kerk in de dagen van de gewelddadigheden in Nagorno-Karabach september en oktober
van 2020. We ondersteunden een oproep aan de regering en de Tweede Kamer zich in te
zetten voor bescherming en behoud de Armeense religieuze en culturele goederen in de
enclave, die de Armeense gemeenschap moest achterlaten. Aan de Ethiopisch-Orthodoxe
Kerk gaven we een teken van meeleven bij de strijd die in Ethiopië in het najaar van
2020 was ontstaan.
Deze laatste kerk deed ook een beroep op de Raad bij het zoeken naar een nieuw
onderkomen. De parochie vond dat, buiten ons om, in Amstelveen.
Via DB-lid Victor Lagodin bleven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in de Oosterse
Orthodoxie, die voortkwamen uit de erkenning door patriarch Bartholomeus van
Constantinopel van de onafhankelijkheid van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk, die daarmee
losgemaakt werd van de Russisch-Orthodoxe Kerk.
De restauratiewerkzaamheden van de Russisch-Orthodoxe parochiekerk aan de
Lijnbaansgracht werden afgerond. Daarbij ondervond de parochie steun van de
kerkrentmeesters van de PKA.
Andere voorbeelden van
meeleven en meedoen
(voor zover niet elders
genoemd) waren onze
aanwezigheid bij:
- nieuwjaarsreceptie PKA
op 11 januari 2019 en
24 januari 2020;
- nieuwjaarsreceptie
dekenaat Amsterdam
van de RoomsKatholieke Kerk op 14
januari 2019;
- de diakenwijding van
Colm Dekker,
stadsdiaken van de
Rooms-Katholieke Kerk,
op 7 april 2019;
- de Narekatsilezing op

14 april 2019;
- de herdenking van de
Armeense genocide op
24 april 2019 en 2020;
- afscheid van ds.
Rhoinde Mijnals-Doth als
predikant van de
Evangelische Broedergemeente Amsterdam
Stad en Flevoland op 5
mei 2019 (zij is ook
voorzitter van SKIN);
- de opening van het
Luther Museum op 21
juni 2019;
- de viering van
Hervormingsdag in het
Luther Museum op 31
oktober 2019.
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1.9. Communicatie
Communicatie via diverse sociale media is een belangrijk middel om het contact met de
achterban van de Raad van Kerken Amsterdam te versterken.
We verzonden vrijwel iedere maand een Nieuwsbrief, waarin we aandacht vroegen voor
onze activiteiten en andere ontwikkelingen in de Raad of waar we als Raad bij betrokken
waren. Regelmatig gaven we informatie door over activiteiten van onze lidkerken die
vanuit oecumenisch perspectief van belang zijn. We gebruikten de Nieuwsbrief voor een
groet bij verschillende kerkelijke feestdagen De Nieuwsbrief bereikt een steeds bredere
kring van voorgangers en bestuurders van de lidkerken, van oecumenische en
interkerkelijke partners en andere belangstellenden.
De Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website (www.rvkamsterdam.nl), die ook
verder veel informatie over de Raad van Kerken Amsterdam biedt. Luuk Verstijnen hield
deze voor ons bij.
Soms benaderden we via de mail aparte groepen met informatie, zoals de leden van de
AV, besturen en/ of voorgangers van de lidkerken.
De Raad maakt ook beperkt gebruik van Facebook (met dank aan Ben Dieker) en
Instagram.
1.10. Financiën
De lidkerken betalen voor de werkzaamheden van de Raad van Kerken Amsterdam een
lidmaatschapsbijdrage. Daarbij gelden, afhankelijk van de grootte van de kerk, vier
categorieën, zoals vastgesteld in de AV van januari 2017. In beide jaren is deze
lidmaatschapsbijdrage goed betaald, een enkele keer na het sturen van een herinnering.
Daarnaast kreeg de Raad extra inkomsten vanuit een vrijwillige bijdrage bij een aantal
activiteiten.
De uitgaven waren in 2019 hoger dan de inkomsten, maar lager dan begroot. Gezien de
reserve waarover de Raad beschikt was het geen probleem
Ook voor 2020 was op de begroting met een verlies rekening gehouden. Maar door het
wegvallen van verschillende activiteiten en het minder kosten van nieuw toegevoegde
activiteiten was er eind 2020 een fors overschot. Het voorstel aan de AV is dit aan de
reserve toe te voegen. De verwachting is dat ook in het komende jaar met een tekort
rekening moet worden gehouden.
Al met al is de financiële situatie van de Raad gezond te noemen.
Inkomsten
Uitgaven
Saldo

Begroot 2019 Resultaat 2019
€ 11.210.00 € 8.149,53
€ 7.695,00 € 7.307,31
€ -3,515,00 € - 842,22

Begroot 2020 Resultaat 2020 Begroot 2021
€ 8.960,00 € 4.136,42 € 10.410,00
€ 7.615,00 € 7.280,00 € 7.770,00
€ -1.345,00 €+ 3.143,58 €- 2.640,00

De reserve van de Raad bedroeg eind 2020 € 13.053,27.
I.11. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken Amsterdam
De Raad kent een Vriendenstichting. Deze was oorspronkelijk in het leven gehouden voor
de kosten verbonden aan de toenmalige Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden.
De Stichting is grotendeels slapend. Uit de reserve en de bijdrage van een aantal
donateurs worden de reguliere kosten van de Taakgroep Vluchtelingen betaald.
De Stichting en de rekening van de Stichting worden ook gebruikt voor de formele
contracten die de Stuurgroep van het project “Gids Christelijke Gemeenschappen
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Amsterdam e.o.” aangaat en voor de financiële handelingen van dit project. Daarvoor
heeft de Stuurgroep eigen inkomsten verworven. Die komen dus niet ten laste van de
Stichting.
I.12. Oecumenische contacten
De Raad van Kerken Amsterdam ziet zich als een onderdeel van een breder oecumenisch
netwerk, waarmee de Raad zich verbonden weet.
I.12.1. Raden van Kerken in de wijken
In verschillende wijken van de stad functioneert een Raad van Kerken of een ander
oecumenisch verband. Vertegenwoordigers van deze raden zijn welkom in de AV van
onze Raad. Alleen de Raad van Kerken Noord had een vaste vertegenwoordiger. De Raad
volgde de ontwikkelingen in deze raden, maar van groter afstand dan de Raad in het
Beleidsplan had aangegeven. Op verzoek woonde de voorzitter van de Raad een overleg
van de Raad van Kerken Zuid bij. In het algemeen functioneren de wijkraden vrij
moeizaam.
Een belangrijke bijdrage leveren ze niettemin aan de jaarlijkse Week van Gebed voor de
eenheid, die in de maand januari wordt gehouden. Jaarlijks wordt voor deze week een
liturgisch kader aangeboden door de Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland,
op basis van een thema, aangedragen door christenen in steeds een ander land. In 2019
was het thema “Recht voor ogen”, aangedragen door christenen in Indonesië, waarbij zij
zich lieten inspireren door Deuteronomium 16, vers 11-20, wat ze hadden samengevat
als: “Zoek het recht en niets meer dan recht”. in 2020 was de week voorbereid door
christenen in Malta, die zich lieten inspireren door Handelingen 28, vers 2, waarin
beschreven wordt dat Paulus “buitengewoon vriendelijk” na een schipbreuk door
inwoners van Malta was ontvangen. Door heel Amsterdam heen werden oecumenische
vieringen en andere gebedsbijeenkomsten georganiseerd, soms ook andere activiteiten
als een lunch of een wandeling langs gebedshuizen. Om deze samenkomsten niet in de
weg te zitten, organiseert de Raad geen eigen bijeenkomst in de gebedsweek. Leden van
het DB waren wel bij diverse samenkomsten aanwezig. Op verzoek participeerde de
voorzitter van de Raad in de vesper in de Oude Kerk op 26 januari 2020.

I.12.2. Raad van Kerken in Nederland
Er was geregeld contact tussen beide raden. Leden van het Dagelijks Bestuur bezochten
de jaarlijkse Oecumenelezing/ annex nieuwjaarsreceptie van de landelijke Raad. Bij de
agenda van de Algemene Vergadering werd de Nieuwsbrief van de landelijke Raad
meegestuurd. Onder de AV-leden konden we het Oecumenisch Bulletin verspreiden.
Op 4 maart 2019 had de voorzitter van de Raad een kennismakingsgesprek met de
nieuwe algemeen secretaris van de landelijke Raad, Christien Crouwel. Onbekend was te
ons niet, want ze was daarvoor pastor bij het Drugspastoraat. Er was ook geregeld
contact met de voorzitter van de Raad, eerst Dirk Gudde en later Geert van Dartel, die
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hem in die functie opvolgde.
Een van de voorstellen die van onze kant was gedaan een overleg te organiseren tussen
de Raden van Kerken in de grote steden. Dat kwam er van op 4 november 2020, via
ZOOM. Het was goed met elkaar te delen hoe de positie van de Raden in de
verschillende steden is, welke activiteiten zij organiseren. De verschillen bleken groot te
zijn. Maar het was vooral goed van elkaars best practises te horen en te leren. Besloten
werd ieder half jaar een vier-steden-overleg te organiseren.
Rondom bepaalde thema´s was er in deze jaren specifiek contact. De voorzitter van de
Raad reageerde op de commotie die ontstond door de steun die de landelijke Raad gaf
aan een oproep van de Wereldraad van Kerken tot maatregelen in verband met nieuwe
annexeringsplannen van de regering van Israël. Een ander voorbeeld was de wijze
waarop we zouden reageren op het verzoek ons uit te spreken over anti-LHBTImaatregelen in Polen, met steun van de Rooms-Katholieke Kerk daar (zie ook II.8).
Verder was er geregeld contact van de Taakgroep Vluchtelingen met de Werkgroep
Vluchtelingen van de landelijke Raad. De plaatselijke en landelijke inzet voor
vluchtelingen werd goed op elkaar afgestemd (zie verder II.5.7). Ook was er contact met
het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (zie ook II.7.4.).
Naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van de landelijke Raad werkte onze
Raad mee aan het vredesgebed van Sant´Egidio, dat in het teken stond van de
herdenking dat het 75 jaar geleden was dat er atoombommen vielen op Hiroshima en
Nagasaki.
I.12.3. Oecumenisch Platform Noord Holland
Dit Platform is in de plaats gekomen van de Provinciale Raad van Kerken. Onze Raad en
het Platform geven elkaars berichten door. Het Platform organiseerde twee
werkbezoeken in 2019. De eerste was op 24 mei 2019 in Egmond. Naast een tocht langs
verschillende kerken daar was er aandacht voor het organiseren van oecumenische
vieringen. De tweede was op 11 oktober in Westzaan. Thema was daar “Kijken over de
muren heen”, kennismaking met het leven van en hulp aan (ex-) gedetineerden in Noord
Holland. Aan beide bijeenkomsten nam een lid van het DB deel. De coördinator van het
Platform was omgekeerd aanwezig bij een van onze AV´s en onze
Ontmoetingsbijeenkomsten.
I.13. Andere interkerkelijke contacten
De Raad van Kerken Amsterdam hecht belang aan goede contacten met andere (koepels)
van kerken in Amsterdam.
De contacten met de Pentecostal Council of Churches, waar de jaren daarvoor in
bijzonder in was geïnvesteerd, werden niet verder uitgebreid.
Meer contact was er met de Amsterdam Council of Christian Leaders. Leden van het DB
namen op verzoek deel aan twee online-gebedssamenkomsten op initiatief van de ACCL
op 28 mei en 15 september 2020. Daarbij stonden de gevolgen van de coronacrisis voor
Amsterdam centraal.
Een ander interkerkelijk contact is dat met SKIN-Nederland, de koepelorganisatie voor en
door internationale en migrantenkerken in Nederland. Leden van het DB hadden op 4
november 2019 een kennismakingsgesprek met de nieuwe beleidsmedewerker van SKIN,
Madelon Grant, die o.a. verantwoordelijk is voor vormen van regionale samenwerking.
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Op verzoek hebben we de oproep van de aan SKIN gerelateerde Stichting
Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken (SOFAK) om bij te dragen aan een noodfonds
voor migrantenkerken die door coronacrisis in moeilijkheden kwamen doorgegeven aan
onze lidkerken. Diverse lidkerken hebben financieel bijgedragen aan het Noodfonds. Ook
de Raad zelf deed dat.
Een bijzondere vorm van interkerkelijke samenwerking was en is het project “Gids
Christelijke Gemeenschappen in Amsterdam e.o.”. In de Stuurgroep van het project
participeert de voorzitter van de Raad samen met vertegenwoordigers van de ACCL,
Rains of Blessings of All Nations, SKIN Nederland en de faculteit Religie en Theologie van
de Vrije Universiteit. Bij het project wordt in eerste instantie gewerkt aan een digitale
Gids. Er is in deze Beleidsperiode een voorlopige database opgezet van christelijke
gemeenschappen. Deze gemeenschappen zijn benaderd met een vragenlijst. Er werden
afspraken gemaakt met Stichting “Kerk op de Kaart”. Er komt een aparte bladzijde
Amsterdam op de website van Kerk op de Kaart. Eind 2020 is de stand van zaken zover
dat de door de Stuurgroep versterkte gegevens worden ingevoerd. De verwachting is dat
de website in maart 2021 online zal gaan. Voor het project heeft de Stuurgroep een
aantal financiële bijdragen ontvangen. Daarmee kon en kan via contacten op de VU een
projectmedewerker worden ingezet en de kosten voor de website worden gefinancierd. Er
wordt zorggedragen dat na publicatie de informatie actueel blijft en dat gemeenschappen
aanvullende informatie kunnen verstrekken. Zoals in I.11 beschreven, maakt de
Stuurgroep voor formele afspraken en het financieel beheer gebruik van de Stichting
Vrienden van de Raad van Kerken Amsterdam.
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II. Hoe de Raad van Kerken Amsterdam functioneert in het publieke
domein
II.1. De Algemene Vergadering zoekt naar nadere invulling
In de grondslag van de Raad van Kerken Amsterdam staat: “door deel te nemen aan de
Raad willen de kerken meewerken aan het welzijn van de inwoners van de stad
Amsterdam. De betrokkenheid bij verdrukten en vreemdelingen zal hierbij prioriteit
genieten”. In haar 50-jarig bestaan heeft de Raad zich daar daadwerkelijk voor ingezet.
Bij het begin van de beleidsperiode was dat zichtbaar in het werk van de Taakgroep
Vluchtelingen, de Stichting Drugspastoraat en in diverse vormen van interreligieuze
samenwerking (zie hieronder II.5, II.6 en II.7). In het Beleidsplan 2019-2020 had de
Raad aangegeven nog meer aanwezig te willen zijn in het publieke domein, “Samen Kerk
in Amsterdam”.
Het bleek in deze jaren nog wel een zoektocht om dat nader in te vullen: op welke
gebieden en op welke wijze de Raad denkt een eigen bijdrage aan het maatschappelijk
debat te moeten en te kunnen leveren? In de AV van maart 2019 werd daar uitgebreid
over gesproken. Vanuit een waardering voor wat we als positief ervaren in de
Amsterdamse samenleving, benoemden we diverse maatschappelijke ontwikkelingen die
ons gemeten aan de christelijke waarden van barmhartigheid en gerechtigheid, aan de
inzet voor een humane samenleving, zorgen baarden:
“- een tendens dat economische, materiele waarden zo belangrijker lijken, dat ze ten
koste gaan van aandacht voor zingevingsvragen;
- een tendens tot segregatie in de samenleving (via inkomen, leeftijd en cultuur),
waardoor bevolkingsgroepen te veel naast, zonder contact met elkaar leven. Daarbij
komt een dreigende tweedeling in de samenleving, in inkomen, woonmogelijkheden,
kans op ontwikkeling, in de zorg;
- vormen van discriminatie, die gepaard gaan met fysiek of verbaal geweld tegen mensen
om hun afkomst, geloof, seksuele geaardheid enz.;
- een tendens tot verruwing in de wijze waarop mensen met elkaar omgaan.”
Daarbij erkenden we dat het zorgen zijn, die breder in de samenleving leven.
We erkenden ook dat leden van onze kerken als burgers van Amsterdam en Nederland
op persoonlijke titel actief zijn in het maatschappelijk debat, zoals in deelname aan
activiteiten van debatcentra, ingezonden brieven, betrokkenheid bij diverse nietgouvernementele organisaties.
Ook erkenden we de maatschappelijke/ diaconale inzet van diverse kerkelijke
organisaties op het gebied van zorg en welzijn.
II.2. We Make The City en Amsterdam 750 in 2025
Niettemin bleef de vraag welke specifieke bijdrage de Raad van Kerken Amsterdam zou
kunnen leveren. Duidelijk was dat dit nadere uitwerking vroeg. De AV was nog niet zover
een keuze te maken ten aanzien van welke van de maatschappelijke vragen de Raad zich
vooral zou moeten inzetten (zie ook nog II.8). Een gegeven was ook dat er in ieder geval
op dat moment beperkt contact met de overheid (college van B&W, gemeenteraad en
politieke partijen) en andere maatschappelijke organisaties bestond.
In mei 2019 besloot de AV in iedere AV aandacht te besteden aan het signaleren van
maatschappelijke vragen en de betrokkenheid van kerken daarbij. Daarnaast werd in juni
2019 besloten een werkgroep in te stellen die de mogelijkheid zou onderzoeken hoe we
als kerken/ Raad van Kerken Amsterdam een bijdrage zouden kunnen leveren aan het
project “We Make The City”, zoals dat in 2018 en 2019 had plaatsgevonden. Daarbij was
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de inbreng vanuit de kerken maar minimaal geweest. Deze werkgroep is een aantal
keren bij elkaar gekomen. Maar begin 2020 werd geconstateerd dat er geen sprake was
van een vergelijkbaar evenement zou zijn in 2020. In die situatie deed de werkgroep aan
de AV het voorstel zich op een wat langere termijn te richten, nl. op een bijdrage vanuit
de kerken en de Raad aan de activiteiten die in 2025 zullen worden georganiseerd in het
kader van de viering van het 750-jarig bestaan van de Amsterdam. De burgemeester
heeft Amsterdamse burgers opgeroepen tot het indienen van voorstellen. Het voorstel
was op korte termijn een overleg met vertegenwoordigers van de lidkerken te
organiseren en vanuit dat overleg tot een werkgroep te komen die inhoud en vormgeving
van een zinvolle bijdrage vanuit de kerken en de Raad zou kunnen ontwikkelen. Voordat
dit plan in de AV bekrachtigd kon worden en een dergelijk overleg georganiseerd kon
worden, werd Nederland in maart 2020 met de coronacrisis geconfronteerd. We
constateerden al snel dat we deze plannen voor ons uit moesten schuiven. Ze werden
opgepakt bij de voorbereiding van het Beleidsplan voor de komende jaren.
We begrepen dat er voor de kerken nu andere prioriteiten waren: het aanpassen van de
liturgische, gemeenschapsvormende en diaconale inzet van de kerken en
gemeenschappen aan de beperkingen die maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus in te dammen vroegen. Zoals hierboven al aangegeven heeft de Raad dit
proces met betrokken belangstelling gevolgd en werden in de AV ook ervaringen gedeeld.

Amsterdam wil 750-jarig bestaan ‘groots
en meeslepend’ vieren
Kop Parool24 oktober 2019

II.3. Webinar ”Amsterdam in coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken”
Het stimuleerde de Raad van Kerken Amsterdam bovendien tot een activiteit die de Raad
bij het begin van de beleidsperiode noch inhoudelijk noch qua vormgeving in gedachten
had: een Webinar “Amsterdam in coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken”. Dat vond
plaats als een Zoom-bijeenkomst op 12 oktober 2020. Verschillende sprekers, zowel
kerkleiders als medewerkers vanuit diaconieën en pioniersplekken uit onze kerken,
werden uitgenodigd vanuit de spiritualiteit van hun kerkgemeenschap te vertellen welk
effect corona op hun gemeenschap had gehad en nog steeds heeft. Wat betekent dat
voor de kerken? Welke bijdrage leveren zij aan de Amsterdamse samenleving?
In het Webinar sprak eerst ds. Rosaliene Israël, scriba van de Protestantse Kerk
Amsterdam. Zij begon haar bijdrage met de ervaring die zij persoonlijk met corona heeft
gehad. Zij moest een aantal dagen in het ziekenhuis worden opgenomen. Een indringend
verhaal, wat ons direct bracht op de impact die corona kan hebben op ieder van ons.
Haar persoonlijke ervaring vertaalde zij in wat zij van belang vindt voor de bijdrage van
de kerken in deze tijd, die zij samenvatte met: “jullie zijn een licht in de wereld”
Daarna werden drie kerkleiders geïnterviewd, vader Hildo Bos van de Russisch-Orthodoxe
Kerk, Mgr. Arseny, bisschop van de Koptisch-Orthodoxe Kerk en Mgr. dr. Jan Hendriks,
de (nieuwe) Rooms-Katholieke bisschop van Haarlem-Amsterdam. In de gesprekken met
hen ging het over het gaande houden van de liturgie in hun kerken, hoe vreemd dat is
als er geen of weinig mensen in de kerk zijn, over de ontdekking van digitaal volgen van
diensten, die een groot en soms ook nieuw bereik hebben. Voor allen was nog eens
bevestigd hoe belangrijk de kerk als gemeenschap van mensen is. Op vele manieren
wordt geprobeerd de banden met de leden van de gemeenschap gaande te houden, in
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het bijzonder met mensen die dreigen te vereenzamen. Zij gingen ook in op de impact
van de coronatijd op de mensen van hun gemeenschap, op b.v. de vele zelfstandige
ondernemers uit de Koptische gemeenschap en de mensen van de talrijke roomskatholieke migrantenparochies, vaak zwaar getroffen in hun sociale bestaan. Ook
vertelden zij van diaconale activiteiten in en van hun kerk, zoals het dagelijks aan 80
mensen een maaltijd verstrekken in de Koptische Kerk in Amsterdam Noord.
Een ander voorbeeld van een in coronatijd begonnen diaconale activiteit kwam in het
tweede gedeelte van het Webinar aan de orde. Elianne Schulz (diaconaal werker van de
Evangelisch-Luthers Gemeente, o.a. in Zuidoost) en Raffic Osman (voorganger van de
Treasures International Ministries, een migrantenkerk in Zuidoost) vertelden hoe door
hen het verstrekken van maaltijden onder aanvankelijk mensen die bij activiteiten in hun
kerken betrokken waren was geïnitieerd. Dat is inmiddels een groot project geworden,
door een groep vrijwilligers wordt gedragen, van wie sommige in een periode dat ze niet
konden werken, of hun werk kwijtraakten, zo op een andere wijze invulling aan hun
leven gaven. Inmiddels worden maaltijden naar veel mensen toe gebracht. Verschillende
hulpverleningsorganisaties verwijzen er naar.
De laatste bijdrage kwam van jongerenwerker en student theologie Ruth Six. Zij is
betrokken pioniersplek De Kwekerij. Zij vertelde van haar ervaring om vanuit De
Kwekerij met een bloemetje op zoek te gaan naar jongeren en hoe de beginvraag “Hoe
gaat het met je” tot veel inhoudelijke gesprekken leidde.
Alle geinterviewden vertelden daar naar gevraagd hoe wat zij doen mede voortkwam uit
hun geloof en hoe zij daarover met mensen in gesprek raken.
Bij het Webinar werd een aantal keren gerefereerd aan een oproep die burgemeester
Halsema kort daarvoor bij een werkbezoek aan het Kerkelijk Bureau van de Protestantse
Kerk Amsterdam had gedaan om “mee te denken over de geestelijke en sociale
ondersteuning van stadgenoten” in deze tijd. Het Webinar maakte duidelijk hoe dat in en
vanuit de diverse kerken die lid zijn van onze Raad ook al zonder die oproep gebeurt.
Wij kijken terug op een boeiend, inspirerend en bemoedigend Webinar, een voor ons
geheel nieuwe activiteit. We waren blij met de grote belangstelling.
II.4. Betrokkenheid bij initiatieven van lidkerken
Ook verschillende lidkerken zoeken naar de rol van de kerk in het publieke domein. Een
aantal voorbeelden, waar we vanuit de Raad bij betrokken waren of ons door lieten
inspireren waren:
- inspiratieavond, georganiseerd door de PKA, met een lezing van dr. Sam Wells,
invloedrijk theoloog en predikant van “St. Martin in the Fields” in Londen, onder de titel
“een nieuw begin”, 14 mei 2019;
- gespreksmiddag “De stad in de religie, de religies in de stad”, georganiseerd door het
Doopsgezind Seminarium bij de boekpresentatie “De grote stad, Een bijbels perspectief”
van Jacques Ellul, 23 januari 2020;
- overleg van voorgangers binnenstadskerken, op initiatief van PKA-stadspredikant Tim
Vreugdenhil op 12 februari 2020;
- geregeld overleg van diaconieën van de binnenstadskerken.
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II.5. Taakgroep Vluchtelingen
Via de Taakgroep Vluchtelingen is de Raad van Kerken Amsterdam al vele decennia actief
in het publieke domein. Begin 2019 formuleerde de Taakgroep een werkplan voor dat
jaar. Daarin werd aangegeven dat het haar activiteiten wilde aanpassen aan twee nieuwe
omstandigheden. De eerste was dat de inzet van de Taakgroep – zoals het kerkasiel, en
een sterke lobby met diverse andere organisaties – voor de situatie van
uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vluchtelingen, inmiddels (voorlopig) niet met
dezelfde intensiteit hoefde te worden gevoerd. Het college van B&W, daartoe
onophoudelijk aangespoord door samenwerkende vluchtelingenorganisaties besloot de
Bed-Bad-Broodvoorzieningen uit te breiden tot een 24-uursopvang met Begeleiding als
Amsterdamse vorm van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Dat gaf reden
breder te kijken naar inzet voor vluchtelingen en daarbij te intensiveren in het contact
met kerkelijke groeperingen die actief betrokken zijn bij de inzet van en voor ook
statushouders en asielzoekers. In de tweede plaats was de functie die de Taakgroep vele
jaren had als een platform van diverse organisaties die zich inzetten voor
uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vluchtelingen overgenomen door het
zogenaamde Gelagkameroverleg, overigens ontstaan op initiatief en voorgezeten door de
voorzitter van de Taakgroep.
II.5.1. Vergaderingen Taakgroep
De Taakgroep kwam in 2019 en begin 2020 zeven keer tweemaandelijks bijeen als
trefpunt van kerken, c.q. kerkelijke organisaties die in Amsterdam actief zijn op het
gebied van (zorg voor) vluchtelingen. Vaste deelnemers aan de bijeenkomsten van de
Taakgroep zijn naast het Dagelijks Bestuur van de Taakgroep vertegenwoordigers van de
Lutherse Diaconie, Wereldhuis (Protestantse Diaconie), de Protestantse Gemeente
Zuidoost/ diaconaal centrum Stap Verder, diaconie Keizersgrachtkerkgemeente,
Taalgroep Dominicuskerk, Casa Migrante, de stadsdiaken van de Rooms-Katholieke Kerk
en daarnaast ook personen van verbonden organisaties als Dokters van de Wereld,
Henriette Tubmanhuis, A´dam City Rights. Geregeld waren ook vertegenwoordigers van
landelijke organisaties aanwezig (zie II.5.7).
Op 22 april 2019, Tweede Paasdag,
overleed op 86-jarige leeftijd Padre Theo
Beusink, vele jaren en tot op het laatst
een markant deelnemer aan de
vergaderingen van de Taakgroep. Als
pastor van Spaanssprekenden was hij
onvermoeibaar in zijn hartstochtelijke
inzet voor vluchtelingen in de knel. De
Taakgroep gedenkt hem met liefde en
respect. In een overvolle Nicolaasbasiliek
namen wij met vele anderen op 29 april
afscheid van hem. Frans Zoer gedacht
hem daarbij namens de Taakgroep.
In alle bijeenkomsten waren er gasten aanwezig, die informatie gaven over hun
contacten met en inzet voor vluchtelingen. Daarna was er steeds ruimte voor gesprek.
Op 21 februari 2019 waren twee diaconaal werkers van de PKA, Huub Walewijn en Lisa
Borgerhoff van den Bergh te gast in de Taakgroep. Zij vertelden over diverse activiteiten
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voor en met vluchtelingen in de stadsdelen Noord en Nieuw West waar zij, de kerken en
buurtbewoners bij betrokken zijn: taalcafé, maaltijden en andere vormen van contact.
Op 11 april 2019 waren verschillende mensen te gast die betrokken zijn bij taallessen
voor ongedocumenteerden: Gea van den Berg, taalcoördinator van het ASKV, Nadia ben
Hassoine van de taalgroep WelnU in het Wereldhuis en een aantal vertegenwoordigers
van de taalgroep van de Dominicuskerk.
Op 20 juni 2019 was de bijeenkomst van de Taakgroep in het bijzonder gewijd aan de
wijze waarop een aantal organisaties mensen die niet in Nederland mogen blijven helpt
bij eventuele terugkeer naar hun land van herkomst. Andien Rietkerk-Maris en Marije
Horrevoets van Vluchtelingenwerk Nederland vertelden over het project “met opgeheven
hoofd”. Daarna vertelden Solomon Desta en Tina van Hoof van de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM) over hun programma Assisted Voluntary Terurn en
Reintegration. Er was grote belangstelling voor dit thema.
Op 5 september 2019 stond de vergadering in het teken van de overdracht van het
voorzitterschap (zie II.5.6). In deze bijeenkomst en ook in de volgende op 31 oktober en
19 december 2019 kwam het werk van enkele organisaties die zich inzetten voor
(tijdelijk) onderdak voor groepen vluchtelingen aan de orde, resp. Team Kerkbed,
AmsterDak (met name gericht op kortdurend onderdak voor uitgeprocedeerde en
ongedocumenteerde vluchtelingen en van Dublinclaimanten) en Takecarebnb, dat
bemiddelt in contact tussen statushouders die nog geen woning hebben en gastgezinnen.
Op 20 februari 2020 was Mpanzu Bamenga te gast, coördinator van de regiegroep die
uitvoering geeft aan de Amsterdamse pilot van de LVV.
Ten gevolge van de coronacrisis konden de geplande tweemaandelijkse bijeenkomsten
van de Taakgroep in de rest van 2020 niet plaatsvinden. Het DB van de Taakgroep bleef
regelmatig overleggen, o.a. met Gianni da Costa, opbouwwerker van de Protestantse
Diaconie die zich in het bijzonder inzet voor de grote groep Braziliaanse illegale
arbeidsmigranten in Amsterdam, die door corona hun mogelijkheden om te werken en
zelf in hun levensonderhoud te voorzien, volstrekt zien verdampen.
II.5.2. Blijvende aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde en
ongedocumenteerde vluchtelingen
Steeds kwam de situatie van de uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vluchtelingen
in de vergaderingen van de Taakgroep ter sprake. Daarbij vroegen ook de zgn.
Dublinclaimanten om aandacht. Dat zijn vluchtelingen die vanuit andere Europese landen
waren doorgereisd naar Nederland, maar dan pas na 18 maanden verblijf hier worden
opgenomen in een asielzoekerscentrum. Er werd een actueel beeld gevormd van de
situatie van diverse groepen, die zelf op steeds wisselende locaties onderdak creëerden.
Geregeld werden deze opvangmogelijkheden beëindigd of zelfs ontruimd. Een strenger
kraakbeleid maakte het moeilijker woonruimte te vinden. Er was geregeld zorg over de
vraag of de situatie waarin vele vluchtelingen verkeerden wel aan elementaire
humanitaire normen voldeed. Vanuit diverse organisaties werd bijgedragen aan de
voedselvoorziening en medische hulp. Bij dat laatste noemen we in het bijzonder arts Co
van Melle. De coronacrisis compliceerde de zorg voor met name vluchtelingen zonder
vaste verblijfplaats nog eens extra.
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De omzetting van de BBB-voorzieningen in diverse LVV-locaties nam de nodige tijd in
beslag. Het aantal plaatsen is beperkt tot 500. Anderen komen op de wachtlijst. De
eerste evaluaties van de LVV wijzen er op uit dat er zeker voor een deel van de
deelnemers een doorbraak kwam in hun perspectief. Dat kon zijn in het alsnog verkrijgen
van een verblijfsvergunning, of het realiseren van een terugkeer naar het land van
herkomst. De opvang van de zgn. Dublinclaimanten viel daar buiten. Die gold voor
maximaal zes maanden. In november 2020 heeft de gemeente besloten de pilot met
opvang van Dublinclaimanten 1 april 2021 te beëindigen.
In het Gelagkameroverleg werd de uitvoering van het beleid kritisch gevolgd. Vanuit dit
overleg werd geregeld contact gelegd met het college van B&W en de gemeenteraad. Via
de Klankbordgroep was er contact met de Regiegroep.
In de situatie dat de nodige vluchtelingen geen onderdak hadden, werd er begin april
2019 (na de sluiting van de winteropvang) een tiendaagse estafette langs diverse kerken
georganiseerd, waarbij een groep vluchtelingen onderdak werd geboden. Diverse
organisaties (onder de naam Code Rood, Team Kerkbed en Amsterdak), namen het
initiatief om (tijdelijke) woonruimte te vinden bij kerken en particulieren. Dat lukte ook.
Via de actie Steun Ongedocumenteerden, vanuit de Taakgroep opgezet, werd aan kerken
en kerkleden gevraagd asielzoekers financieel te steunen en om hen bezigheden en
activiteiten aan te bieden.
II.5.3. De Taakgroep naar buiten
Een van de voornemens van de Taakgroep was om vaker op bezoek te gaan bij locaties
waar vluchtelingen woonden of kerken activiteiten organiseerden. Op 29 maart 2019
bezocht een delegatie de Vluchtmaat, waar al verschillende jaren een groep Ethiopische
en Eritrese Vluchtelingen zelfvoorzienend woonde. Het was een door vrijwilligers
opgezette woonvorm die model stond voor hoe de gemeentelijke opvang zou kunnen
zijn. Helaas moest de Vluchtmaat later dat jaar sluiten, omdat de eigenaar van het pand
(die drie jaar bereid was geweest de ‘kraakwacht-overeenkomst’ te sluiten die de
bewoning legitimeerde) nu echt zijn plannen op die locatie wilde realiseren.
Op 18 november 2019 was de Taakgroep betrokken bij een avond in de Oranjekerk. Daar
ging Frans Zoer in gesprek met Rikko Voorberg. Ook was er aandacht voor Team
Kerkbed.
Voor 15 oktober 2020 was een bijeenkomst gepland “Vluchtelingen en de kerken in
Oost”, voorbereid door de Taakgroep en Gianna da Costa van Diaconaal Platform
Amsterdam Oost. Helaas moest deze bijeenkomst door de maatregelen in verband met
de tweede golf van de coronaverspreiding worden afgelast. Ook de plannen om in meer
stadsdelen vergelijkbare bijeenkomsten te organiseren konden nog niet gerealiseerd
worden.
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II.5.4. Allerzielenherdenking

Al verschillende jaren wordt er in Amsterdam rond Allerzielen een oecumenische
herdenkingswake georganiseerd voor vluchtelingen die zijn omgekomen onderweg naar
Europa. De herdenkingswake vindt de laatste jaren plaats in de Mozes en Aäronkerk aan
het Waterlooplein. De organisatie is in handen van de Protestantse Diaconie Amsterdam,
de gemeenschap van Sant´Egidio, het Jeannette Noëlhuis en de Taakgroep Vluchtelingen
van de Raad van Kerk Amsterdam (in 2019 slechts op de achtergrond, in 2020 actief).
Aan de waken werken voorgangers van diverse kerken mee. Een bijzonder onderdeel is
het benoemen van de situatie waarin diverse (groepen) vluchtelingen die op zee of op
andere wijze onderweg naar Europa zijn omgekomen. Na afloop worden bloemen
gestrooid in de Amstel. Op 3 november 2019 was er een goed gevulde kerk. Op 1
november konden slechts 30 mensen aanwezig zijn, maar was de wake wel via een
livestream-verbinding te volgen.
II.5.5. Nieuwsbrief van de Taakgroep Vluchtelingen
In 2019 en 2020 gaf de Taakgroep 15x een Nieuwsbrief uit, die een grote groep lezers
bereikt. In de Nieuwsbrief werd informatie gedeeld over diverse groepen vluchtelingen
(asielzoekers, statushouders en vooral de situatie van uitgeprocedeerde en
ongedocumenteerde vluchtelingen), over het beleid van de gemeentelijke en landelijke
overheid en de wijze waarop geprobeerd wordt dat te beïnvloeden, over activiteiten van
diverse groepen voor en met vluchtelingen en natuurlijk ook de activiteiten van de
Taakgroep zelf. De samenstelling van de Nieuwsbrief was het werk van DB-leden Frans
Zoer en Anna Verbeek.
II.5.6. Wisseling van voorzitterschap
Op 5 september 2019 nam Gerhard Scholte na 12 jaar afscheid als voorzitter van de
Taakgroep. Vele van de mensen met wie hij in deze jaren contact had opgebouwd waren
daarbij aanwezig. Gerhard keek zelf terug op die tijd, wat hem in het bijzonder had
geraakt, met wie hij had samengewerkt. Daarna werd hij toegesproken door
verschillende leden van (het bestuur) van de Taakgroep en door Henk Meulink, voorzitter
van de Raad van Kerken Amsterdam. Deze laatste deed dat een jaar later nog eens toen
Gerhard op 20 september 2020 vanwege emeritaat afscheid nam als predikant van de
Keizersgrachtkerkgemeente.
Gerhard droeg het voorzitterschap over aan Jan van der Meulen, tot zijn emeritaat
predikant van de Protestantse Gemeente Zuidoost, daarna in de Dominicuskerk
betrokken bij de Beleidsraad en de Taalgroep.
Gerhard bleef zelf actief als voorzitter van het Gelagkameroverleg.
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Gerhard Scholte(r) en Jan van der Meulen
II.5.7. Landelijke contacten en acties
De Taakgroep had en heeft goede contacten met de Werkgroep Vluchtelingen van de
Raad van Kerken in Nederland en met enkele organisaties die daarin vertegenwoordigd
zijn: Kerk in Actie, Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt en INLIA. Van de
deskundigheid van deze organisaties werd dikwijls gebruik gemaakt. De coördinator
vluchtelingen van Kerk in Actie woonde regelmatig de bijeenkomsten bij.
Zij zorgen ook voor het onder de aandacht brengen van de landelijke overheid van de
visie van de kerken op en de zorgen over het vluchtelingenbeleid en zij proberen dat te
beïnvloeden. De brochure “Geloven voorbij grenzen, over de kerkelijke betrokkenheid bij
vluchtelingen en asielzoekers”, in najaar 2019 verschenen in de reeks Oecumenisch
Bezinning van de Raad van Kerken in Nederland werd binnen de Taakgroep en onder
leden van de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam verspreid.
Vanuit de Taakgroep werden een aantal landelijke bijeenkomsten bezocht. Omgekeerd
waren vertegenwoordigers van landelijke organisaties geregeld bij de vergadering van de
Taakgroep aanwezig.
Op 31 oktober 2019 was een delegatie van het moderamen van de Raad van Kerken in
Nederland en van leden van de Werkgroep Vluchtelingen van de landelijke Raad op
bezoek in Amsterdam, waar deze zich op diverse plaatsen in de stad informeerde over in
het bijzonder de situatie van de zg. Dublinclaimanten. Het bezoek werd afgesloten met
een ontmoeting met en verslag aan de Taakgroep.
Aan een aantal landelijke acties werd vanuit de Taakgroep en de lidkerken steun
verleend: het kerkasiel aan een Armeense familie, met een non-stop-kerkdienst, dat in
januari 2019 leidde tot een uitbreiding van het Kinderpardon. Een tweede voorbeeld is de
actie 500 alleenstaande kinderen uit Griekse Vluchtelingenkampen op te nemen in
Nederland.
II.6. Stichting Drugspastoraat Amsterdam
De Stichting Drugspastoraat Amsterdam (DPA) verzorgt het pastoraat onder
drugsgebruikers te Amsterdam. Ze doet dat in opdracht van de Raad van Kerken
Amsterdam. Voortgekomen uit de Raad is het DPA een zelfstandige organisatie,
maar wederzijds weten we ons verbonden met elkaar.
Die verbondenheid werd deze jaren versterkt door actieve deelname van een van de
pastores van het DPA aan de Algemene Vergadering.
Van de zijde van de Raad wordt de activiteiten van het DPA gevolgd. Deze waren in deze
jaren:
- persoonlijk pastoraat, ook geestelijke verzorging in woningen van HVO.
- een wekelijks spreekuur, in deze periode eerst in de Schakel aan de Wittenkade, later bij

Voortgangsrapportage Raad van kerken Amsterdam 2019-2020

28

Makom in de Van Ostadestraat;
- stervensbegeleiding en bijdragen aan de uitvaart (met een eigen graf op Begraafplaats
Sint Barbara);
- wekelijke viering in de Crypte van het Leger des Heils, Oude Zijds Achterburgwal 45;
- wekelijkse vrouwenavond op bovenstaand adres, samen met het Leger des Heils en het
Straatpastoraat;
- Pop-upviering (nieuw) in de Rotonde in Zuidoost;
- jaarlijkse pelgrimage naar Lourdes. Deze was er wel in 2019, maar kon in 2020 niet
doorgaan i.v.m. de coronacrisis;
- excursies, zoals op Goede Vrijdag naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo;
- betrokkenheid bij de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van International
Drug Users Remembrance Day in de maand juli.
Zie verder: https://drugspastoraat.nl/
In deze periode schreef het DPA een nieuw beleidsplan. Bij de ontwikkeling daarvan werd
het Dagelijks Bestuur van de Raad gelegenheid geven daarop te reageren.

II.7. Interreligieuze dialoog en samenwerking
De Raad van Kerken Amsterdam was betrokken bij verschillende vormen van
interreligieuze dialoog en samenwerking. De Raad wil zo een goed samenleven van
mensen in Amsterdam in al hun ook religieuze en levensbeschouwelijke verscheidenheid
bevorderen. De religieuze organisaties hebben bij al wat hen onderscheidt ook het nodige
gemeen betreffende hun positie in de stad en de bijdrage die zij aan het publieke domein
kunnen en willen geven.
II.7.1. De RLRA en Samen ÉÉN Amsterdam
Vanaf het begin af aan was de Raad betrokken bij de Raad voor Levensbeschouwingen en
Religies Amsterdam (RLRA, tot stand gekomen in 1997) en Samen ÉÉN Amsterdam
(vanaf 2015 vanuit een particulier initiatief en later formeel een commissie van de RLRA
geworden). In het Beleidsplan was aangegeven dat de Raad vanuit een kritische houding
over de wijze waarop beide organisaties de jaren daarvoor hadden gefunctioneerd en
zich hadden gemanifesteerd wilde bijdragen dat beide organisatie een betekenisvolle rol
in de interreligieuze dialoog en samenwerking zouden vervullen. In het bijzonder DB-lid
Maarten Lubbers heeft zich daar voor ingezet. Helaas moeten we vaststellen dat dit niet
gelukt is. De RLRA die al vele jaren nauwelijks functioneerde, is niet tot leven gebracht.
SAMEN ÉÉN Amsterdam
-met hart en zielSamen ÉÉN Amsterdam had nog wel een functie in die zin dat de
deelnemersbijeenkomsten op steeds andere locaties verbindend werkten. Maar de
oorspronkelijke intentie aan mensen in Amsterdam op een positieve manier te laten zien
hoe mensen in al hun religieuze en culturele verscheidenheid en veelkleurigheid goed
kunnen samenleven (wat gebeurde met twee manifestaties op de Dam en een in
Vondelpark), bleken wel op een goede manier bij te dragen aan onderling contact, maar
andere Amsterdammers nauwelijks te bereiken. Dat moeten we helaas ook vaststellen
van de vierde manifestatie die SEA op 22 september 2019 in het Vondelpark
organiseerde onder het motto - aansluitend bij de Interkerkelijke Vredesweek - “Vrede
Verbindt over Grenzen”. Hoewel ook nu de ontmoeting met elkaar, de gezamenlijke Walk
of Peace en de
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afsluitende maaltijd door de deelnemers
als goed werd ervaren, moesten we
wederom constateren dat de
belangstelling uit de eigen achterban
gering was en dat andere
Amsterdammers niet bereikt werden.

Na deze manifestatie zijn er geen deelnemersbijeenkomsten meer geweest. In het begin
van de coronatijd organiseerde SEA nog wel een aantal digitale interreligieuze
gebedssamenkomsten, die verbindend werkten. DB-leden namen aan een aantal van
deze bijeenkomsten deel. Maar verder is er vanuit de Raad niet verder geïnvesteerd in
SEA en de RLRA.
II.7.2. Veiligheidspact tegen Discriminatie
Het Veiligheidspact tegen Discriminatie werd in 2017 door de Raad van Kerken
Amsterdam ondertekend. Het Pact keert zich “tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd
op discriminatie van LHBT´ers, joden, moslims, Afro-Nederlanders en andere
(minderheids)groepen”. De Raad is vertegenwoordigd in de Kerngroep van het Pact,
samen met vertegenwoordigers van de Liberaal Joodse Synagoge Amsterdam, de
moskee El Kabir, de Protestantse Kerk Amsterdam, Dialoog in Actie, het C.O.C., Amnesty
International en Samen ÉÉN Amsterdam. Als coördinator functioneert Roemer van Oordt,
politicoloog en o.a. adviseur van de Gemeente Amsterdam inzake islamitische en andere
religieuze organisaties.
Het Veiligheidspact heeft in deze jaren gewerkt aan een kinderversie van het Pact,
met de intentie dit ter sprake te brengen onder 8 ste -groepers van de basisscholen.
Leden van de Kerngroep hadden 17 mei 2019 een gesprek met wethouder Groot Wassink
van Diversiteit over de wijze waarop kan worden gewerkt aan een inclusieve
samenleving.
Het Veiligheidspact werd en wordt door de Gemeente Amsterdam betrokken als er zich in
Amsterdam spanningen in de samenleving voordoen ten gevolge van vormen van geweld
die samenhangen met discriminatie of er als gevreesd wordt voor repercussies van b.v.
aanslagen in andere landen op de Amsterdamse samenleving.
De Kerngroep van het Veiligheidspact gaf in deze jaren een aantal verklaringen n.a.v.
vormen van fysiek en verbaal geweld op grond van discriminatie:
- op 9 januari 2019 n.a.v. van de zgn. Nashvilleverklaring over Bijbelse seksualiteit (zie
ook II.8)
- op 15 maart 2019 n.a.v. de aanslag op twee moskeeën in Christ Church, Nieuw Zeeland
- op 12 oktober 2019 n.a.v. de (grotendeels mislukte) aanslag op een synagoge in het
Duitse Halle, waar op dat moment zo’n 80 mensen uit de joodse gemeenschap aanwezig
waren voor de viering van Jom Kippoer.
- op 11 mei 2020 n.a.v. van een nieuwe aanslag op het joodse restaurant HaCarmel aan
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de Amstelveenseweg.
- op 11 mei 2020 n.a.v. intimidatie en homofoob geweld tegen twee homoseksuele
mannen bij Station Duivendrecht;
- op 21 oktober 2020 n.a.v. de moord op de Franse leraar Samuel Paty
- op 29 oktober 2020 n.a.v. en terreuraanslag in bij een kerk in Nice
- op 4 november 2020 n.a.v. een aanslag op een synagoge in Wenen.
De Raad geeft aan deze verklaringen bekendheid o.a. op de website van de Raad en via
Facebook.
Een aantal keren werd er vanuit islamitische en kerkelijke kring kritisch gereageerd op
deze verklaringen. Vanuit kerkelijke kring betrof het vooral dat er minder aandacht van
de Kengroep lijkt te bestaan voor vervolging van christenen in diverse landen en
aanslagen op christelijke gebouwen. De Kerngroep heeft echter nu en eerder wel degelijk
daar ook aandacht aan gegeven, maar ze beperkt zich tot reacties over situaties in de
wereld die invloed kunnen hebben op de verhoudingen in Amsterdam. In I.8 is
beschreven hoe de Raad van Kerken Amsterdam meeleeft met vormen van geweld
waarbij geloofsgenoten van onze lidkerken in verschillende landen te maken kregen.
Het DB ervaart de contacten binnen en de samenwerking in de Kerngroep als heel
waardevol.
II.7.3. Andere vormen van interreligieuze activiteiten en contacten
Hoewel de Raad daar formeel niet bij betrokken was, was er door persoonlijke
betrokkenheid van DB- en AV-leden een relatie met andere vormen van interreligieuze
dialoog en samenwerking:
- de activiteiten van Dialoog in Actie
- het interreligieus netwerk in stadsdeel Zuid, ontstaan op initiatief en ondersteund door
bestuurders en ambtenaren van Stadsdeel Zuid
- het Breed Interreligieus Overleg Oost.
De werkgroep Verbinden & Versterken van de PKA, die de samenwerkingsverbanden in
de stadsdelen zocht te verbinden en te versterken - waarin wij participeerden - heeft in
deze jaren geen nieuwe activiteiten ondernomen.
Op 3 oktober 2019 bezochten we de Rosj Hasjana Receptie van de Liberaal Joodse
Gemeente Amsterdam
In april 2020 stuurden we aan joodse en islamitische relaties een groet bij het begin van
Pesach resp. Ramadan.
Op verzoek heeft de voorzitter van de Raad op 25 en 26 juli 2020 meegewerkt aan de
digitale zomerschool van de Bahai-gemeenschap. In het kader van een serie over
wereldgodsdiensten nam hij het christendom voor zijn rekening.
Op 15 december 2020 deden we mee aan de digitale dialoog-bijeenkomst “Licht in de
duisternis”, georganiseerd door de Dialoogcommissie van de Liberaal Joodse Synagoge.
Mensen van diverse godsdiensten vertelden hoe dit thema in hun geloofsleven van
betekenis is en vorm krijgt.
In december 2020 werd het DB benaderd door de Turks-islamitische organisatie Milli
Görüş Noord Nederland met het verzoek samen een verkiezingsdebat te organiseren in
het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Doel was politici te
bevragen op thema’s die religieuze organisaties na aan het hart liggen en zo de positie
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van religie in het publieke domein onder de aandacht te brengen. Hoewel de eerste
contacten positief waren, meende het DB dat het belangrijk is eerst te bouwen aan een
relatie, zodat wederzijds vertrouwen kan groeien voor je concreet kunt gaan
samenwerken. Het verzoek werd dus afgewezen, maar er is wel de intentie elkaar nader
te leren kennen.
II.7.4. Landelijke contacten en onderzoek naar interreligieuze contacten
Nog voortkomend uit de medewerking aan de Walk of Peace in het kader van het
jubileum van de Wereldraad van Kerken in augustus 2018, had de voorzitter van de Raad
op 24 januari 2019 nader contact met leden van het Contactorgaan Joden, Christenen,
Moslims, waarin de Raad van Kerken in Nederland participeert. Aansluitend woonde hij
een bijenkomst van het OJCM bij n.a.v. een onderzoek naar “Zending/da´wa en bekering
in interreligieuze relaties”.
De voorzitter woonde op 21 januari 2019 de lustrumbijeenkomst bij van In Vrijheid
Verbonden, een landelijk samenwerkingsverband van zes religieuze en
levensbeschouwelijke stromingen, te weten jodendom, christendom, islam, hindoeïsme,
boeddhisme en humanisme.
De Raad werd in 2020 twee keer benaderd voor medewerking aan een onderzoek naar
interreligieuze samenwerking. De eerste keer was dat door dr. Sipco Vellenga van de
Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Groningen. Zijn onderzoek gaat over
interreligieuze initiatieven in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en met name de
relaties tussen joden en moslims in Amsterdam en Londen.
Het tweede was het onderzoek van de Stichting “Geloven in Samenleven”, een initiatief
van het OJCM naar “lokale samenwerking tussen gebedshuizen”. In december werd dit
rapport gepresenteerd. Op 10 december 2020 was er een zoom-bijeenkomst rond dit
thema voor Noord Holland.
In zijn bijdrage aan beide onderzoeken gaf de voorzitter van de Raad een beeld van wat
er aan interreligieuze contacten in Amsterdam bestaat. Hoewel er de nodige positieve
ervaringen zijn, gaf hij aan dat anno 2020 de stand van zaken wat betreft interreligieuze
contacten en samenwerking niet zo florissant is.
II.8. Andere maatschappelijke thema´s waarvoor aandacht van de Raad werd
gevraagd
Terwijl de Raad van Kerken Amsterdam zelf zocht en zoekt naar een nadere invulling van
hoe de Raad kan bijdragen aan het maatschappelijk debat, werd de Raad vanuit de
lidkerken, de Gemeente Amsterdam en andere maatschappelijke organisaties benaderd
met het verzoek zich bezig te houden met diverse maatschappelijke thema´s, waarbij
ook de kerken in het geding zijn.
- Verwerking slavernijverleden
(en aandacht voor Black Lives Matter :hoe speelt dat in de kerken?)
Deze vraag kwam in eerste instantie van twee van de lidkerken, de Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam en de Evangelische Broedergemeente. Deze spraken mede onze
Raad aan op de “Verantwoording van het slavernijverleden”, een verklaring van de Raad
van Kerken in Nederland uit 2013. Hoe wordt daar een vervolg aan gegeven? Vanuit de
Raad toonden we betrokkenheid bij het project van beide kerken “Heilzame verwerking
van het slavernijverleden” door deelname aan een gelijknamig symposium op 23
november 2019 en door het voorstel tot een gezamenlijke bijeenkomst “Kerken en
Slavernij” in het Luther Museum, die op 23 november 2020 werd gehouden.
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Daarbij werden een aantal aanbevelingen geformuleerd voor nadere betrokkenheid bij dit
thema van de Raad en de lidkerken. Zie daarvoor I.2.
Op 10 november 2020 werd vanuit de Raad deelgenomen aan een mini-symposium van
kerkleiders via Zoom over de rol van ´de kerk´ in de heilzame verwerking van het
slavernijverleden.
In juni 2020 gaf de Raad een Nieuwsbrief uit die geheel gewijd was aan activiteiten in het
kader van de herdenking en viering van Keti Koti.
- Armoedevraagstuk
Dat werd in de AV van maart 2019 aan de orde gesteld door een bijdrage van Anna
Verbeek, diaken van de Keizersgrachtkerkgemeente, over de “sociale kruidenier”, een
wat nieuwe en andere vorm van de meer bekende voedselbank. In het gesprek bleek dat
veel kerken banden hebben met, bijdragen aan voedselbanken.
In het Dagelijks Bestuur kwam ook de zorg over een toenemend aantal daklozen in de
stad aan de orde. Diverse kerkelijke organisaties zijn bij hen betrokken. De Raad zelf
richtte zich niet specifiek op deze problematiek.
- Houding tegenover LHBTI-personen in de kerken.
N.a.v. de publicatie van de zogenaamde “Nashvilleverklaring” over Bijbelse Seksualiteit,
gaf de Raad, met steun van de kerngroep van het Veiligheidspact tegen Discriminatie,
een verklaring uit dat de Raad met afschuw kennis had genomen van deze verklaring, in
het bijzonder over de wijze waarop daarin gesproken over homoseksualiteit en
transgender zijn.
De Raad werd uitgenodigd op 23 juni 2019 aanwezig te zijn bij de presentatie van het
boek “Wondermooi zoals U mij gemaakt heeft, Handreiking voor gelovige transgenderpersonen en werkers in de kerk”. Het eerste exemplaar werd o.a. overhandigd aan de
voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.
Op 4 augustus 2019 woonde de voorzitter van de Raad op uitnodiging van de
organisatoren wederom de traditionele Gay Pride-kerkdienst in de Keizersgrachtkerk.
Op verzoek van de organisatoren (o.a. het COC) sprak de voorzitter van de Raad op 6
april 2020 op een demonstratie tegen anti-LHBTI-maatregelen in Polen. Contact daarover
met de algemeen secretaris en de voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland had
tot resultaat dat deze aan de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap hebben
gevraagd de verklaring van de Poolse bisschoppenconferentie over LHBTI-personen te
bestuderen.
Het Dagelijks Bestuur van de Raad wijdde op 29 juni een apart overleg, waarin met
elkaar werd gesproken over ieders persoonlijke ervaring/ ontwikkeling in het omgaan
met homoseksualiteit en over ontwikkeling en huidige situatie t.a.v. houding inzake
LHBTI-personen in onze kerken.
- Klimaatverandering en duurzaam leven. Dit is een thema, waar in de Raad de afgelopen
jaren weinig aandacht aan is besteed. Een aantal geloofsgemeenschappen die bij de
Raad betrokken zijn, zijn aangesloten bij het project “Groene Kerken”, dat kerken wil
ondersteunen om duurzamer en groener te worden. Eén van deze kerken, de
Dominicuskerk, was op 10 maart 2019 het verzamel & vertrekpunt voor leden van
kerken die deel wilden nemen aan de Klimaatmars die van start ging op de Dam. Voordat
de deelnemers richting Dam gingen spraken o.a. bisschop Jan Hendriks van HaarlemAmsterdam en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Aan de
klimaatmars werd vanuit verschillende lidkerken meegelopen.

Voortgangsrapportage Raad van kerken Amsterdam 2019-2020

33

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het voor het Dagelijks Bestuur van de Raad bij de
beperkte mogelijkheden die de Raad als vrijwilligersorganisatie heeft, moeilijk was een
eigenlijk noodzakelijke keuze te maken met welk maatschappelijk vraagstuk de Raad zich
meer gericht wil bezighouden. Ook de Algemene Vergadering maakte daar geen
duidelijke keuze in. Zie wat we daarover schreven in II.1.en Ii.2.
II.9. Contact vanuit de Gemeente Amsterdam
In voorgaande jaren was er vrijwel geen contact tussen de Raad van Kerken Amsterdam
en de Gemeente Amsterdam. Een uitzondering betrof het contact inzake de opvang van
uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vluchtelingen. De Raad betreurde het gebrek
aan contact en zocht naar mogelijkheden tot meer contact, zowel met het college van
B&W als met leden van de Gemeenteraad.
In de loop van 2020 zocht de Gemeente Amsterdam zelf in twee situaties contact met de
Raad. De eerste betrof een onderzoek naar de mogelijkheid voor eeuwigdurende
grafrust. De gemeente was daar door islamitische organisaties om gevraagd. Dat kwam
mede voort uit de situatie dat het door de coronacrisis voor moslims vaak niet mogelijk
was in hun land van herkomst begraven te kunnen worden. De Gemeente besloot over
deze vraag ook andere religieuze gemeenschappen te consulteren en deed dat via de
Raad van Kerken Amsterdam. Leden van het Dagelijks Bestuur bezochten een
informatiebijeenkomst en hadden tot twee keer toe een afspraak met een lid van de
ambtelijke werkgroep die een besluit van B&W voorbereidde. Het DB heeft een aantal
keren de lidkerken van de Raad en ook andere koepels van christelijke gemeenschappen
op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en daarbij op mogelijkheden voor inspraak
gewezen. Het deed ook een beperkte verkennende consultatie binnen de Raad. Sneller
dan verwacht besloot het College van B&W eeuwigdurende grafrust mogelijk te maken op
de gemeentelijke begraafplaatsen, de Nieuwe Ooster en de Noorderbegraafplaats. Dat
geldt dan voor ieder die dat wil. Dat laatste had het DB steeds bepleit. Het DB kijkt
positief terug op de wijze waarop de Gemeente via de Raad de christelijke gemeenschap
bij het onderzoek en de besluitvorming betrok.
2 oktober 2020 zocht burgemeester Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio
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Amsterdam Amstelland via de Raad van Kerken Amsterdam contact met christelijke
gebedshuizen. Zij riep daarbij deze op zich te houden aan de landelijke richtlijnen in
verband met het coronavirus en het bezoek aan kerkdiensten opnieuw tot ten hoogste 30
personen te beperken. De brief riep bij diverse kerken enige wrevel op. In de eerste
plaats, omdat zij niet rechtstreeks benaderd waren, in de tweede plaats omdat de
ervaring eerder dit jaar leerde dat vrijwel de meeste kerken (en zeker de lidkerken van
de Raad) op eigen initiatief de landelijke richtlijnen volgen. Naar aanleiding van een
reactie van de Protestantse Kerk Amsterdam, bracht de burgemeester op 9 oktober een
bezoek aan het Kerkelijk Bureau van de PKA.
Daarbij deed zij een beroep op de kerken mee te denken “over de geestelijke en sociale
ondersteuning van onze stadgenoten”. Ook zij het op prijs te stellen om een regulier
overleg met de kerken op te zetten. Ook het Dagelijks Bestuur van de Raad reageerde op
de brief van de burgemeester. Dat leidde tot een aantal gesprekken met twee
ambtenaren, een adviseur van burgemeester Halsema en een beleidsmedewerker
diversiteit van wethouder Groot Wassink. Op 8 december 2020 schreven de zittende en
komende voorzitter, samen met de scriba van de PKA, een brief aan de burgemeester en
wethouder met een concreet voorstel voor een structureel overleg van de gemeente met
de kerken. We deden dat in vertrouwen dat dit overleg er zal komen.
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Bijlage 1
Aangesloten Kerken en Religieuze Gemeenschappen
Anglicaanse Kerk, Christ Church Amsterdam
Armeens-Apostolische Kerk “Surp Hoki”
Christengemeenschap Amsterdam (gastlid)
Deutsche Evangelische Gemeinde Amsterdam
Dominicuskerk
Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
De Duif, oecumenische basisgemeente
Ethiopisch Orthodoxe Tewahedo kerk
Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam
Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Koptisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam
Leger des Heils, Goodwillcentrum
Oud Katholieke Parochie Amsterdam
Protestantse Gemeente Zuidoost
Protestantse Kerk Amsterdam
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
Remonstrantse Gemeente Amsterdam
(samen met Vrijzinnig Protestanten in ´Vrijburg´)
Rooms-Katholiek Dekenaat Amsterdam
Russisch-Orthodoxe Parochie van de H. Nicolaas van Myra
Syrische -Orthodoxe Kerk van de Moeder Gods
Waalse Kerk Amsterdam
(situatie eind 2020)
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Bijlage 2
Personen actief in de Raad van Kerken Amsterdam in 2019 en 2020
a. Vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
vacature
Anglicaanse Kerk, Christ Church
Vahan Avakian
Armeens-Apostolische Kerk
Inica Loe
Christengemeenschap
Alfred Jacobs
Christengemeenschap
Frieda Ruhl
Deutsche Evangelische Gemeinde
Dick de Korte
Dominicuskerk
Peter Lichtenveldt
Doopsgezinde Gemeente
Gerrard Boot
De Duif
Aman Mesfin
Ethiopisch-Orthodoxe Kerk
Kersten Storch
Evangelisch Lutherse Gemeente
Maged Welson
Evangelisch Arabische Gemeente (tot eind 2019)
Ilse Tol
Evangelische Broedergemeente
Laetitia Uitenwerf
Evangelische Broedergemeente
Wim Wiersema
Zevende-dags Adventisten, vanaf juni 2020 opgevolgd door
Rodney Blomhof
Anna-Christina Nassif
Koptisch-Orthodoxe Kerk
Ben Dragstra
Leger des Heils
Peter-Ben Smit
Oud Katholieke Parochie
Greteke de Vries
Protestantse Kerk Amsterdam
Anna Verbeek
Protestantse Kerk Amsterdam
Mieke van Reenen
Protestantse Gemeente Zuidoost
Jan de Winter
Quakers
Maarten Lubbers
Remonstrantse Gemeente
Rob Polet
Rooms-Katholiek Dekenaat
Olof Bekedam
Rooms-Katholiek Dekenaat
Ben de Boer
Rooms-Katholieke Migrantenparochies
Christa Licher
Russisch-Orthodoxe Parochie
Johan Arik
Syrische -Orthodoxe Moeder Gods Kerk (tot eind 2019)
Henk Spoelstra
Waalse Kerk
Foeke Westerveld
Raad van Kerken Noord
Mark Lieshout
Stichting Drugspastoraat
Vertegenwoordigers van bevriende organisaties:
Marike Omta
Samen ÉÉN Amsterdam
Gijs van Deuren
Pentecostal Council of Churches
Marinus de Jong
Oosterparkkerk (vrijgemaakt gereformeerd)
Notulist van de Algemene Vergadering
Luuk Verstijnen
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b. Dagelijks Bestuur
Henk Meulink,
voorzitter (aftredend januari 2021)
Victor Lagodin
(aftredend januari 2021)
Maarten Lubbers
(aftredend januari 2021)
Irini Sorial
(teruggetreden september 2020)
Henk Spoelstra
(toegetreden januari 2020, aftredend januari 2024)
Dick de Korte
(toegetreden september 2020, aftredend september 2024)
Anna Verbeek
(toegetreden september 2020, beoogd voorzitter vanaf januari
2021, aftredend september 2024)
Mary Botros oriënteert zich eind 2020 op het lidmaatschap van het DB
De vacatures van secretaris en penningmeester werden niet vervuld
en door de zittende DB-leden waargenomen.
c. Dagelijks bestuur Taakgroep Vluchtelingen
Gerhard Scholte
voorzitter (tot september 2019)
Jan van der Meulen
voorzitter (vanaf september 2019
Frans Zoer
secretaris
Anna Verbeek
d. Bestuur Stichting Vrienden van de Raad van Kerken Amsterdam
Henk Meulink voorzitter
Ben Dieker secretaris

e. Ambtelijk secretariaat (bij Kerkelijk Bureau PKA)
Mirjam Nieboer

de foto´s in dit voortgangsverslag zijn de Raad van Kerken Amsterdam ter beschikking
gesteld of ontleend aan websites van verbonden organisaties
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