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A C T I V I T E I T E N

In de vergadering van januari kwamen de financiën voor 2020 aan de orde en werd
teruggekeken op de kerstadvertentie die de Raad voor kerst 2019 in de Woerdense
Courant heeft laten plaatsen en wat dit betekent voor 2020. Tevens is een enquête over
de kerstadvertentie van 2019 besproken.De kerstadvertentie zal in deze vorm niet meer
herhaald worden. De kosten zijn voor de Raad te hoog en voor een bekostiging met een
omslag over de leden van de Raad is geen draagvlak.

Daarnaast is aandacht gegeven aan het opstellen van de statuten en aan de
ontwikkeling van de website. In de vergadering van 23 juni zijn de statuten besproken.
Aangezien het quorum ontbrak was nog een tweede vergadering noodzakelijk. Deze is op
8 juli 2020 gehouden. In deze vergadering zijn de statuten definitief vastgesteld.

Nu besloten is de financiële stromen van de commissie diaconie via de Raad te laten
lopen is het noodzakelijk dat de buffers van de Raad financieel gezien ook groter zijn.
Besloten is voor de Raad een vermogen in de orde van grootte van € 10.000 aan te
houden. Dat is 20 à 25 procent van de ‘omzet’. 

Omtrent de oecumenische vieringen en het werk van de commissie vieringen is besloten
in oktober in een breed overleg te hebben met alle aangesloten
geloofsgemeenschappen. Aan de orde was: Wat is het doel van de oecumenische
vieringen in zijn algemeenheid, en hoe worden de verantwoordelijkheden verdeeld. 

In de vergadering van 22 september is gesproken over het doel en opzet van de website.
De website zal vooral een platformfunctie krijgen. Vanuit de diaconale commissie is de
subsidie van de gemeente gememoreerd.
In de vergadering van 17 november is de stand van zaken besproken. We hebben zo goed
mogelijk ‘op de winkel gepast”.
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VERGADERINGEN



D E  R A A D  V A N  K E R K E N  I N  W O E R D E N

De Raad heeft als opdracht de kerken in de Woerdense gemeenschap
zichtbaar te maken. Dit jaar is dat niet echt gelukt. Het was de bedoeling
in Breukelen en Woerden te herdenken dat – zoals algemeen wordt
aangenomen - Bonifatius in 2020 1300 jaar geleden als Engelse
missionaris in de Rijn- en Vechtstreek enkele toen bestaande
heiligdommen van de Friezen wijdde aan de apostel Petrus. Zowel in
Breukelen als ook in Woerden herinneren daar de Pieterskerk en de
Petruskerk aan. Plannen zijn ontwikkeld voor wandelingen, tussen
Breukelen en Woerden en in Woerden een stadswandeling,
Bijbalavonden, Oecumenische openluchtvieringen, een tentoonstelling in
de Petruskerk en het Stadsmuseum, orgelconcerten, een prekenserie,
kaarsjesavonden, een musical, en tot slot een herinneringsplaket of -
raam aan of in de Pieterskerk en Petruskerk en een afsluitende
oecumenische viering en maaltijd. Uiteindelijk is de tentoonstelling in
het Woerdense Stadsmuseum doorgegaan. Hier werden 12 textiele
werken getoond. De makers hadden zich laten inspireren door Bonifatius
die vanuit Ierland, via Engeland, naar ons land en Duitsland is getrokken.
Uiteindelijk vond hij in Dokkum de dood en is in Fulda begraven. Met de
nodige subsidies was het wel mogelijk een gevelsteen te laten
ontwerpen die inmiddels is aangebracht aan de Pieterskerk in Breukelen.
Op 22 mei 2021 was de officiële onthulling. Alle andere plannen
moesten door de Covid-19 pandemie worden opgeschort. Tot in hoeverre
ze naar 2021 of 2022 doorgeschoven gaan worden is nog niet bekend.
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De oecumenische vieringen zijn dit jaar maar heel
beperkt doorgegaan. De avondgebeden in de 40-
dagentijd zijn in maart afgebroken. In het kader van de
4 mei herdenking is een korte viering viaRPL-TV
uitgezonden. De overdenking was aan Dietrich
Bonhoeffer gewijd.

De uitvoering ETTY, een inspirerende voorstelling over
het leven van Etty Hillesum met Abke Bruins en
Vocalgroep Choral onder leiding van Henk Ruiter, was
gepland op 14 maart 2020, maar moest op het laatste
moment toch worden afgelast. De flyers waren al
gedrukt.
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D E  R A A D  V A N  K E R K E N  I N  W O E R D E N

Vlak voor Kerst zijn een 6-tal banners met de tekst “Vier met ons mee:
Kerst dicht bij het licht” bij verschillende kerken langs doorgaande
wegen opgehangen. De website www.kerstinwoerden.nl verbond
automatisch met de website van de Raad van Kerken Woerden. Hierop
was een kaart van Woerden met de aan de Raad verbonden kerken te
zien. Vanaf deze kaart kon men doorlinken naar de kerkdiensten in de
verschillende kerkgebouwen.
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W E B S I T E
Dit jaar is een begin gemaakt met de bouw van de website. Na een
oriëntatie over de doel en functie is de website tijdelijk on line geweest
in de kerstperiode. Daarna is deze weer inactief gemaakt in afwachting
van verdere vulling met gegevens vanuit de verschillende
geloofsgemeenschappen en commissies.

De statuten zijn in een aparte vergadering op 8 juli 2020 definitief
goedgekeurd. Deze vergadering was noodzakelijk omdat in de eerdere
reguliere vergadering de statuten wel zijn goedgekeurd, maar het
noodzakelijke quorum ontbrak. De akte is op 27 november 2020
gepasseerd. De Raad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 81030460.

S T A T U T E N
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V A K A N T I E P R O J E C T
In verband met corona zijn in 2020 vijftien gezinnen met
een langdurig minimum inkomen op vakantie gegaan in
plaats van rond de veertig. Er zijn dertig gezinnen op de
wachtlijst geplaatst. Deze gezinnen hebben als troost een
vakantietas ontvangen. 
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C O M M I S S I E S
De verschillende commissies hebben een eigen verslag gemaakt. Deze
verslagen zijn de volgende paragraaf (nagenoeg) integraal overgenomen.

C O M M I S S I E  D I A C O N I E
In de commissie zijn bijna alle diaconieën van de kerken in Harmelen,
Kamerik, Zegveld en Woerden vertegenwoordigd.
In verband met Corona is de commissie diaconie in 2020 twee keer in
plaats van vier keer bijeengekomen.
Naast het informeren van elkaar over de plaatselijke ontwikkelingen en
taken worden er jaarlijks een drietal activiteiten georganiseerd. De
beschrijving hieronder heeft betrekking op het jaar 2020.
Vakantieproject

S C H O E N  D O E N
Ook in 2020 konden gezinnen met een laag inkomen
gebruik maken van de mogelijkheid nieuwe schoenen te
kopen voor hun kinderen met een bijdrage van € 40,- van
de diaconieën en een even grote korting van de winkel van
€ 40,-. 
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K E R S T A T T E N T I E - A C T I E
Als commissie diaconie van de Raad van Kerken hebben we
ruim 400 huishoudens met een klein besteedbaar inkomen
in Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik een financiële
attentie kunnen geven. 
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N O O D F O N D S
De Commissie heeft samen met de gemeente het beheer
over het Noodfonds. Dit fonds is bedoeld om snel een
financiële tegemoetkoming te kunnen verstrekken in acute
noodsituaties. Door terugbetalingen van eerder verstrekte
leningen, hoefden de diaconieën ook in 2020 hun reguliere
bijdrage niet aan het Noodfonds over te maken. Wel
moeten de diaconieën rekening houden met hun reguliere
bijdrage voor 2021.
Leden van de commissie diaconieën zijn vertegenwoordigd
in:
- Wij zijn Woerden, het netwerk dat vluchtelingen opvangt;
- Het Netwerk Informele Organisaties (NIO),
vrijwilligershulp voor u;
- Het bestuur van de Raad van Kerken Woerden.

In 2020 heeft de commissie diaconieën informatie
uitgewisseld over het Vluchtelingenwerk in Woerden en het
werk van de Stichting Present Woerden.
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C O M M I S S I E  V I E R I N G E N

‘Spontane’ vieringen. Hiervoor nemen vaak voorgangers van de
geloofsgemeenschappen het initiatief. Zij stellen een team samen
waarbij iedereen die met het doel en de opzet instemt, deel kan
nemen. Voorbeeld: Viering ‘Onder de bomen’, Regenboogviering.

‘Vaste’ vieringen in het jaar: op dit moment de gebedsviering voor
de Eenheid van de Christenen en de Vredesdienst. Hierbij wordt
geprobeerd alle in de Raad samenwerkende geloofsgemeen-
schappen te betrekken.

De vieringen in de veertigdagentijd, de avondgebeden. Deze
worden door de Commissie Vieringen geïnitieerd en ook door de
commissie ingevuld.

De commissie heeft als opdracht de oecumenische, gezamenlijke
vieringen mede voor te bereiden. Dit zijn onder andere de
Vredesdienst in september en de Gebedsdienst voor de Eenheid van
de Christenen in januari. De Raad heeft de bijeenkomsten
ondersteund, die in de Week van Gebed voor de Eenheid van de
Christenen, van 20 tot en met 27 januari 2019 zijn gehouden. Helaas
is dit jaar geen oecumenische vredesdienst gehouden. 
Op 27 oktober heeft een breed overleg over de oecumenische
vieringen plaats gevonden. Onder leiding van mevrouw ds. C.
Crouwel, de secretaris van de landelijke Raad van Kerken kwamen 14
deelnemers bij elkaar in een virtueel overleg. Doel was de wensen
van de leden van de Raad te inventariseren. Zo moet duidelijk worden
wat de functie en het doel van deze vieringen is. 

Conclusies van deze bijeenkomst zijn:
Waar mogelijk worden gezamenlijke vieringen Oecumenische
vieringen waarbij de Raad van Kerken Woerden genoemd wordt c.q.
een rol speelt. We onderscheiden:

In de veertigdagentijd zijn in 2020 de avondgebeden op de
woensdagen in de Lutherse kerk gehouden. Als leidraad is hierbij
geput uit het werk van Dietrich Bonhoeffer. Ook in de Stille Week, de
maandag, dinsdag en woensdag was het de bedoeling een viering te
houden. Helaas hebben slechts 3 avondgebeden plaats gevonden.
Daarna werden in verband met de corona-pandamie alle verdere
diensten en ook andere bijeenkomsten afgelast.
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C O M M I S S I E  V I E R I N G E N  ( V E R V O L G )
Op 4 mei, voorafgaande aan de kranslegging bij de aula bij de
begraafplaats aan de Meeuwenlaan, is door RPL-televisie een korte
overdenking uitgezonden rond Dietrich Bonnhoeffer, gehouden door
Ds. Jan Compagner. 

Aangezien de Woerdense vakantieweek niet kon doorgaan, hebben
initiatiefnemers op het exercitieterrein een alternatief Woerdens
cultuurfeest ’Onder de Bomen’ georganiseerd met op zondag een
oecumenische viering ‘Belofte van toekomst’. Voorgangers waren
onder andere Pastor Huub Spaan, Ds. Joost Schelling, Ds. Andre
Jansen, Ds. Gertjan Robbemond en mw. Paulien Vervoorn.

Op 11 oktober 2020 hebben de gezamenlijke kerken in Woerden onder
auspiciën van de Raad een Regenboogviering gehouden in de
Opstandingskerk.

Samenstelling:
Om verschillende redenen hebben de meeste leden van de werkgroep
in de periode tot begin 2020 hun betrokkenheid bij de werkgroep
moeten beëindigen. Uiteindelijk was Jan Compagner het enige
overgebleven lid van de commissie.
Daarna is er betrekkelijk snel weer een aanvulling gekomen, waardoor
de werkgroep aan het eind van het jaar 2020 bestaat uit vier leden, te
weten: Jan Compagner (Luthers), Johanna Schilling (Hervormd), Imca
Scholte (Rooms-Katholiek) en Jan Uittenbroek (Gereformeerd). In 2021
is ook Marian Tilstra (Hervormd) toegetreden. Er bestaan nog
vacatures voor de andere aangesloten geloofsgemeenschappen.
In de zomertijd van 2020 is er een bijeenkomst geweest die als
belangrijkste doel had de onderlinge kennismaking van de leden van
de werkgroep. Daarna zijn er twee bijeenkomsten geweest met het
oog op de voorbereidingen voor te plannen activiteiten.
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C O M M I S S I E  C A T E C H E S E G R O E P
‘ M E T  E L K A A R ’

De catechesegroep ‘Met Elkaar’ komt iedere 2e en 4e maandag in de maanden
september tot april bij elkaar.  Inmiddels komen zij al meer dan 40 jaar bij elkaar.
De doelstelling is personen met een verstandelijke beperking samen in een
plezierige sfeer catechese te geven. De groep bestaat uit 10 à 15 personen. De
groep komt bij elkaar in de Kruiskerk. In het verslagjaar zijn ze slechts 5 keer bij
elkaar geweest. Door Corona konden ze na half maart niet meer bij elkaar komen.
Met deze groep vrij kwetsbare personen was het niet verantwoord In dit jaar bij
elkaar te komen. 

In juni, september en met Kerst is de leiding bij de deelnemers langs geweest.
Zo’n gesprekje,veelal bij de voordeur, waarbij wat (knutsel)materiaal werd
afgegeven is erg op prijs gesteld. Zo werd de band warm gehouden.
De begeleiding werd verzorgd door 4 personen. Deze groep bestaat uit: Gerkla
Gerritsen, Margreet Hofman, Wenda de Gier en Dia Dijs.
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Hoe kunnen we als kerken een
‘open huis’ zijn, zonder drempels?
Een kerk die verbindend en gastvrij
aanwezig is in de samenleving

M I S S I O N A I R E  A C T I V I T E I T E N

Onder de bomen

Deze ambitie van de Raad van Kerken is concreet gemaakt op 23
augustus 2020 op het Exercitieveld, waar een bijzondere openlucht
kerkdienst is gehouden tijdens het Woerdens cultuurfeest ‘Onder de
bomen’.
Op verzoek van de organisatoren hebben pastoor Huub Spaan en
dominee Joost Schelling in rap tempo de samenkomst georganiseerd,
met medewerking van de voorgangers van nog een aantal
geloofsgemeenschappen. 
Het bleek één van de meest bezochte activiteiten te zijn tijdens dit
cultuurfeest, waar velen op gepaste afstand konden schuilen bij God en
bij elkaar.

Kerst in Woerden

Op initiatief van de Raad van Kerken zijn met een zeer korte
voorbereidingstijd bij kerken aan de doorgaande wegen in Woerden
banners geplaatst om mensen uit te nodigen samen Kerst te vieren. Een
banner werd afgeleverd bij:

Rehobothkerk, Maranathakerk, Petruskerk, Bonaventurakerk (2 banners),
Lutherse Kerk, Het Baken.

Het ontwerp voor de banners is gemaakt door Lieke de Vink, vroeger
betrokken bij de missionaire commissie van de Gereformeerde Kerk.
Voor meer informatie verwees de banner naar www.kerstinwoerden.nl,
dat speciaal voor dit project was geregistreerd.
Daarnaast is in de week voor kerst een advertentie geplaatst in de
Woerdense Courant met de afbeelding van de banner.
Deze publiciteit heeft veel traffic opgeleverd en hebben
belangstellenden hun weg gevonden om deel te nemen aan een online-
viering.
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In maart is op initiatief van een aantal voorgangers de
telefoonlijn “Niet Alleen” in het leven geroepen. Deze was
tijdens de pandemie bedoeld als “praatlijn’ voor de
Woerdenaren. Juist in deze eenzame tijd was er behoefte
aan een luisterend oor. Bij dit initiatief sloten ook de
andere voorgangers uit Woerden aan. Zo werd voorzien in
een dagelijks aanbod (tussen 12-18 uur op werkdagen). 
 ‘Het Oor’ werd aangeboden via het telefoonnummer: 0348-
215030. De Raad heeft op verzoek van de initiatiefnemers
de telefoonlijn gefinancierd. Na de nodige promotie werd
de telefoonlijn op 31 maart in de lucht gebracht. 
De verwachting dat veel Woerdenaren behoefte zouden
hebben aan aanspraak via deze telefoonlijn is niet
bewaarheid. Wel heeft het de nodige aandacht bij de
gemeente Woerden en de media gegenereerd.
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T E L E F O O N L I J N
'HET OOR'
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