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Inleiding
Zoals in 2013 al aangekondigd, is de Raad van Kerken Gouda en omstreken bezig met het
aanpassen van haar organisatie. Dat is ook de reden dat de looptijd van dit Activiteitenplan
is verlengd tot en met augustus 2015. De hierna te verschijnen Activiteitenplannen van de
Raad zullen steeds lopen van september tot en met augustus. Hiervoor is gekozen om een
betere aansluiting te vinden bij de Jaarprogramma’s van de aangesloten lidkerken en om te
komen tot een versterking en verbreding van het draagvlak voor de Raad en - vooral - voor
de oecumene in Gouda en omstreken.
In de nieuwe organisatiestructuur gaat de Raad werken met ‘Portefeuilles’. Deze
portefeuilles maken inzichtelijk waar de Raad haar prioriteiten legt. In het Activiteitenplan
2014-2015 gaat het om de volgende portefeuilles:
1. Vieren
2. Dialoog
3. Samenleving
Elke portefeuille valt onder de verantwoording van een moderamenlid. Hij/zij vormt
werk(taak)groepen voor de activiteiten binnen de betreffende portefeuille en coördineert de
uitvoering met de vertegenwoordigers van de diverse lidkerken in de Raad. In de
werkgroepen kunnen, indien nodig, deskundigen worden uitgenodigd zitting te nemen.
Speerpunten in het Activiteitenplan 2014-2015 zijn:
o Het organiseren van een debat met de lokale politiek in het kader van de
gemeenteraadsverkiezing begin 2014,
o het organiseren en coördineren van Kerkennacht 2015,
o het verdiepen van de banden met de moskeebesturen,
o het intensiveren van de contacten en het versterken van het netwerk van de Raad,
o met de lidkerken nadenken over de relatie ‘anders gelovigen’ en de kerken,
o verder implementeren en ‘aanscherpen’ van de nieuwe organisatiestructuur van de
Raad.
Het financiële beleid blijft ongewijzigd, wat inhoudt dat de jaarbegroting is opgesteld per
kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Dit sluit aan bij de begrotingen van de
Goudse kerken.
Het Activiteitenplan 2014-2015 zal in het najaar van 2014 worden geactualiseerd en waar
nodig bijgesteld tot en met augustus 2015.
In het voorliggende Activiteitenplan 2014-2015 worden de drie portefeuilles met de
onderliggende activiteiten en participaties nader toegelicht.
In bijlage 1 vindt u het nieuwe organisatieschema van de Raad van Kerken Gouda en
omstreken.
Bij vragen of onduidelijkheden is de Raad graag bereid een en ander toe te lichten.
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Portefeuille VIEREN
onderlinge verbondenheid bevorderen en bezinnen.

Activiteiten
Bijeenkomsten van de Raad
De Raad komt tenminste 6 X per jaar bijeen. Gedurende deze bijeenkomsten worden de
komende activiteiten besproken en wordt naar de langere termijn gekeken. Een van de 6
bijeenkomsten is uitsluitend gericht zijn op het bespreken van een actueel thema.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Biedt de diverse kerkenraden, predikanten en pastors de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
In principe zal deze bijeenkomst plaats vinden op vrijdag 10 januari 2014.

Gouwe Moment
In juli en augustus 2014 zijn weer bijeenkomsten in de Sint Jan (onder de toren) op
donderdag van 12.00 – 12.30 uur. Een moment van stilte en bezinning in een drukke stad.

Oecumenische vieringen
In de week van Gebed voor de eenheid (19 - 26 januari 2014) en in de Vredesweek (20-28
september 2014) organiseert de Raad oecumenische vieringen in de H-.Josephkerk,
Aalberseplein om 11.00 uur. Deze vieringen worden verzorgd door voorgangers uit een
vijftal Goudse (wijk)kerken: RK geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, PKN
wijkgemeente Ontmoetingskerk en De Veste en de Federatie van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige protestanten.

4 mei bijeenkomst
Op 4 mei organiseert de Raad een korte overdenking in de Agnietenkapel om 19.00 uur.
Aansluitend is er de mogelijkheid de herdenking op de Markt bij te wonen.

Goudse Kerkennacht (KN8 2015)
De Raad van Kerken stelt zich tot taak om ook weer in 2015 een Goudse Kerkennacht te
organiseren. Op de evaluatievergadering van de Goudse Kerkennacht 2013 hadden
dankbaarheid en tevredenheid de overhand. Het aantal bezoekers is hoopgevend. Het
algemene beeld is dat er in 2013 flink meer bezoekers waren dan in 2011. Uitvoerig is
gesproken over de vraag voor wie we dit allemaal doen. Kerkmensen (verreweg de grootste
groep aanwezigen), of niet kerkelijk betrokkenen. De moeilijkheid is: hoe herken je en bereik
je de niet kerkelijke doelgroep. Evenzo de vraag of al die inspanning gerechtvaardigd is voor
een handjevol. Er is vastgesteld dat dit een legitieme vraag is, waar de Raad van Kerken voor
de volgende Kerkennacht mee aan de slag gaat. Maar ook is geconcludeerd, dat een
dergelijk groot project met de nodige publiciteit ook voor de Goudse oecumene heilzaam is
en een welkome uitstraling veroorzaakt. Onder de deelnemers is veel enthousiasme en
velen staan welwillend tegenover deelname aan Kerkennacht 2015. Daarbij is belangrijk dat
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er een stevig draagvlak komt bij de volle breedte van de deelnemende kerken en
organisaties, zodat het geen hobbyproject wordt van de enthousiastelingen van het eerste
uur. In 2014 zal de Goudse Raad van Kerken de nodige inspanning verrichten om het
draagvlak en de participatie (ook van evangelische kerken) te vergroten. Wij streven naar
een breed gedragen Kerkennacht in 2015.

Participaties
o Groene Hart Ziekenhuis; het gaat hier vooral om de groep vrijwilligers die zaterdags
bij de patiënten informeren of ze op zondag een dienst willen bijwonen en op zondag
patiënten van zaal naar de kerkdienst begeleiden en weer terug brengen naar zaal.
De werkgroep vindt het belangrijk om een verbinding te hebben met de Raad van
Kerken Gouda e.o..
o RTV Gouwestad; in het bijzonder de samenwerking met het programma ‘Kerk in de
buurt’ dat elke zondagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur wordt uitgezonden.

Portefeuille DIALOOG
met anders gelovigen en bezinnen.

Activiteiten
De Goudse moskeeën en de Raad
Het gesprek tussen moskeeën en Raad van Kerken is in 2013 weer serieus op gang gekomen.
Insteek is om naast contact en gesprek (wat al een zeer belangrijke waarde op zich is) te
komen tot concrete samenwerking tussen onze geloofsgemeenschappen.
Aanknopingspunten zijn:
o Voorbereiding op een gezamenlijke vertegenwoordiging in de WMO 1;
o Gezamenlijke voorbereiding van het Verkiezingsdebat 2014;
o Wat kunnen we van elkaar leren? Bijvoorbeeld als het gaat om de organisatie van
onze (in moskee en kerk) diaconale activiteiten?
o Gezamenlijke actie in bestrijding van discriminatie en uitsluiting. Het gaat dan vooral
om de vraag: welke rol kunnen moskeeën en kerken vervullen als het gaat om de
invulling van het begrip tolerantie?
o Aanpak hoge jeugdwerkloosheid.
1

Voor de Goudse kerken is in de WMO-Raad één zetel beschikbaar. In 2010 is voor vertegenwoordiging van de
Goudse moskeeën een tijdelijke zetel voor 4 jaar beschikbaar gesteld. Bij de nieuwe installatie van de WMORaad (voorjaar 2014) zal slechts één zetel beschikbaar zijn voor alle religieuze stromingen in Gouda. Het
samenvoegen van deze twee zetels tot 1 zetel zal de komende periode veel afstemming vragen, plus het
opbouwen van een werkbare structuur.

Activiteitenplan 2014-september 2015 vastgesteld ledenvergadering.23 september 2013

5

Dialoog met anders gelovigen
Er zijn (veel) meer gelovigen dan kerkgangers! Hoe dient ‘de kerk’ zich hiertoe te
verhouden? Verwacht deze groep nog iets van de kerk? Is er een aanbod waarmee ook deze
groep bereikt kan worden? Is dat wel een taak voor de kerk? Heel veel vragen. Naar de
beoordeling van de Raad wel iets waarover de kerk en in dit geval de Raad van Kerken
Gouda e.o. zich dient te bezinnen. Over de wijze waarop dit kan worden gedaan zal de Raad
zich de komende periode bezinnen. Bijvoorbeeld via de instelling van een werkgroep
‘Dialoog met anders gelovigen’? Zie ook ‘Geloven in de Toekomst’.

Ramadangroet
Jaarlijks wordt vanuit de Raad een felicitatie en een groet opgesteld aan het einde van de
vastenmaand en persoonlijk aangeboden aan vertegenwoordigers van de moskeeën. Graag
willen we deze traditie in ere houden. Het is een voorbeeld van een moment waarop onze
geloofsgemeenschappen met elkaar ‘in gesprek’ zijn.

Spreekuur WERK
Eerder heeft de Raad van Kerken Gouda e.o. kritische vragen gesteld aan de burgerlijke
gemeente Gouda ten aanzien van het beleid met betrekking tot jonge werkzoekenden in de
stad en in het bijzonder de sterke oververtegenwoordiging van jonge werkzoekenden met
een Nederlandse nationaliteit, waar de ouders of zijzelf uit een ander land afkomstig zijn.
Om het niet alleen bij woorden en kritiek te laten is een aantal jaren geleden gestart met het
Spreekuur WERK in Gouda Oost. Nu de economische situatie weer slechter is, is de
relevantie van een dergelijk spreekuur onverkort groot. De intentie is dit ook in 2014 en
verder voort te zetten. Wel zal zoveel als mogelijk samenwerking worden gezocht met de
moskee en met andere relevante organisaties in de wijk. Met name met de eigen
organisatie(s) van deze jongeren.

‘Geloven in de toekomst’
Het blijft van belang om als (Raad van) kerken te anticiperen op ontwikkelingen in kerk en
samenleving. Wat betekenen deze ontwikkelingen bijvoorbeeld voor de opstelling van de
kerk (en daarmee het activiteitenaanbod) in de eigen wijk en de stad? Een van die
ontwikkelingen is de dialoog met anders gelovigen (mensen die zich gelovig noemen, maar
niets meer van de kerk willen weten).
Nagegaan wordt of de werkgroep ‘Geloven in de Toekomst’ in de periode 2014-2015 zich
zou willen/kunnen concentreren op de te ontwikkelen dialoog met anders gelovigen in de
zin zoals hierboven omschreven.

Participaties
o Stichting Gouda voor elkaar; een vanuit de Westerkerk georganiseerde wijkaanpak
met als opzet bruggen te bouwen tussen de verschillende groepen gelovigen in deze
wijk.
o Agnietenconvent; bijeenkomsten over thema’s rond religie en samenleving. Op 30
maart 2014 werken Agnietenconvent en Raad van Kerken samen rondom een lezing
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die zal worden verzorgd door Prof. Dr. Niek A. Schuman, emeritus hoogleraar aan de
Theologische Universiteit Kampen en emeritus bijzonder hoogleraar aan de VU te
Amsterdam over ‘Mijn jaren van geloven – voorgoed verleden, blijvend visioen’.
o Voedselbank; levert al 8 jaar wekelijks een voedselpakket aan mensen die daarvoor in
aanmerking komen.
o Internationale dag tegen het racisme; het organiseren van activiteiten die jaarlijks
plaatsvinden op of rond 21 maart, de internationale dag tegen het racisme.
o Kleurrijk lezen; al vanaf 1996 heeft is de Raad van Kerken een band met een groep
allochtone vrouwen die destijds de Nederlandse taal probeerden te ontwikkelen via
verhalen. De vrouwen ontmoeten elkaar op de tweede vrijdag van de maand in de
Noorderzon, waar ze verhalen lezen.

Portefeuille SAMENLEVING
netwerken en bezinnen.

Activiteiten
Verkiezingsdebat
Op 19 maart 2014 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Traditiegetrouw organiseert
de Raad van Kerken rond de verkiezingen een debat over enkele sociale thema’s. De
diaconieën van de kerken zetten zich in voor zwakken in de samenleving. Zij lopen tegen
maatschappelijke problemen aan en zijn de helpers waar geen helper is. Verkiezingstijd is de
tijd van politieke beloftes. Aan de hand van concrete onderwerpen zal met de lokale
politieke leiders worden gedebatteerd over kansen, dilemma’s en grenzen aan
maatschappelijke, diaconale en politieke verantwoordelijkheid.
Er zal een werkgroep starten met de voorbereiding van het debat dat (onder voorbehoud)
zal plaatsvinden op maandagavond 17 maart 2014.

Overleg lokale overheid
Met een zekere regelmaat is er afstemming met een lid van B&W, met politieke partijen,
met individuele leden van de gemeenteraad en of (beleids)ambtenaren van de gemeente
Gouda. Dit om zaken onder de aandacht te brengen/te houden en om een inbreng te
verzorgen vanuit de kerken op verzoek van de gemeente, of op verzoek van de aangesloten
lidkerken.

Rampenplan
De Raad van Kerken Gouda stelt zich ondermeer tot taak om in geval van een ramp
adequate pastorale zorg aan slachtoffers te coördineren, ongeacht hun gezindte of
levensovertuiging. De Raad heeft hierover minimaal één maal per jaar contact met de
pastorale verzorgers en de medewerkers van Crisisbeheer en het Actiecentrum van de
gemeente Gouda.
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Contact leggen/onderhouden met (nog) niet leden van de Raad

Het creëren en benutten van mogelijkheden om in contact te komen met (nog) niet leden
van de Raad met als doelstelling na te gaan of een (voorlopig) lidmaatschap mogelijk is?
Dit om als verschillende kerkgemeenschappen elkaar (beter) te leren kennen en te bezien of
(op onderdelen) samenwerking loont.

Netwerkdag
De Raad wil onderzoeken of in het seizoen (2015-2016) gestart kan worden met de
organisatie van een zogenaamde Netwerkdag. Het idee is dat leden van de Raad en de met
de Raad samenwerkende organisaties zich presenteren aan het publiek en aan elkaar. Ook
op deze wijze kan samenwerking worden bevorderd en kunnen (wellicht) voorgenomen
activiteiten en programma’s beter op elkaar worden afgestemd.

Participaties
o Werkgroep Kerk & Milieu; een oecumenische werkgroep die zich inzet voor het
bevorderen van een duurzame leefstijl, duurzaam ondernemerschap en sociale
rechtvaardigheid in kerk(bestuur en beheer), gezin en samenleving.
o Diaconaal Platform en Diaconaal consulent; dit platform is met het ontstaan van de
WMO in het leven geroepen. De vertegenwoordiger namens de Raad van Kerken
wordt enerzijds vanuit dit Platform gevoed en informeert anderzijds het Platform
over actuele Wmo-zaken.
o Gouda Fairtrade stad; De Raad is vertegenwoordigd in de lokale werkgroep en is de
‘linking pin’ richting Goudse kerken.
o Platform Armoedebestrijding; de Diaconaal Consulent van de Protestantse Kerken in
Gouda is mede namens de Raad van Kerken vertegenwoordigd in dit platform,
waarin een twintigtal Goudse organisaties samenwerken in de strijd tegen armoede
en sociale uitsluiting.
o WMO-Raad Gouda; de Raad van Kerken is namens een breed spectrum van Goudse
kerken vertegenwoordigd in de WMO-Raad. Vanuit de samenwerking met het
Diaconaal Platform kan de RvK een belangrijke bijdrage leveren.
o Stichting Gouwe Daad; deze Stichting is destijds mede vanuit de Raad van Kerken
opgericht. Lange tijd heeft er ook een vertegenwoordiger namens de Raad in het
bestuur zitting gehad.

Communicatie 2014-2015
Spirit
Voor de Veertigdagentijd en Advent wordt een zogenaamde ’Agenda voor kerk en
samenleving’ gemaakt met alle bijzondere (kerk)diensten in Gouda, muziekuitvoeringen,
ontmoetings- en gesprekbijeenkomsten.
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Website
Op onze website www.rvkgouda.nl worden alle activiteiten op oecumenisch gebied in Gouda
e.o. vermeld. Ook de landelijke activiteiten van de Raad van Kerken zijn vermeld of
gekoppeld.

PR via externe media
Voor het bekend maken van onze activiteiten wordt ook gebruik gemaakt van de lokale en
regionale pers, de kerkbladen, zondagsbrieven en RTV Gouwestad. Ook is een folder van
beschikbaar.

9
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BIJLAGE 1: Structuur Raad van Kerken Gouda en omstreken

Leden van de Raad van Kerken Gouda e.o.
Platform van overleg in 5 algemene ledenvergaderingen

Voorzitter

Moderamen

Secretariaat
Communicatie

Portefeuille

Portefeuille

Portefeuille

Vieren

Dialoog

Samenleving

Onderlinge verbondenheid bevorderen
Bezinnen

met anders gelovigen
(interreligieus)
Bezinnen

Netwerken
Bezinnen

Moderamenlid
leden van de Raad

Moderamenlid
leden van de Raad

Moderamenlid
leden van de Raad

Aktiviteiten
Nieuwjaarsbijenkomst
Gouwe Moment
Oec. Viering
Geb. week eenheid
Vredesweek
Vier mei viering

Participaties
Groene Hart Ziekenhuis
RTV Gouwe Stad

Aktiviteiten
Goudse Moskeen/ RvK
Dialoog met anders
gelovigen
Ramadangroet
Spreekuur werk
Geloven in de Toekomst

Aktiviteiten
Verkiezingsdebat
Overl. Lokale overheid
Rampenplan
Contact met (nog)
niet leden RvK
Netwerkdag (sept)

Participaties

Participaties

Gouda voor Elkaar
Agnietenconvent
voedselbank
Internationaledag dag
tegen rasisme
Kleurrijk Lezen

Wg Kerk & Milieu
Diaconaal Platform
Diaconaal Consulent
Gouda Fair Trade
Platform Armoede
bestrijding
WMO Raad
Stichting Gouwe Daad
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