
 
 
Jaaroverzicht van de activiteiten Raad van Kerken Breda in het jaar 2018 
 
Nieuwjaarslunch op vrijdag 12 januari 2018 
Het nieuwe jaar werd ingeluid met de nieuwjaarslunch voor pastores op vrijdag 12 januari. We 
waren te gast bij de Protestantse Gemeente Ginneken. Na een welkomstdrankje in het Romeyhuis 
kregen we in de kerk een presentatie over het werken in een ziekenhuis door ds. Andrea Visser. Bij 
de lunch in Mariëndal was er alle gelegenheid tot ontmoeting, kennismaking en uitwisseling.   
 
Jazzviering op Hemelvaartsdag 
Het thema van de jazzviering op Hemelvaartsdag was Vaste grond onder de voeten. Joanny Muskiet 
verzorgde de zang.  
 
4 mei herdenking 
Ook in 2018 zijn er namens de Raad van Kerken Breda tijdens de dodenherdenking op 4 mei 
bloemen gelegd bij het monument De Vlucht in het Valkenbergpark. 
 
Zomerdiensten Grote Kerk 
De Protestantse Gemeente Breda organiseerde vier zomerdiensten onder het thema “Verrassende 
Vrouwen”.  Door de RvK zijn twee zomerdiensten verzorgd, één door Jefta en één dienst door 
Ecclesia. De vieringen werden goed bezocht.  
 
Oecumenisch middaggebed Grote Kerk 
Deze activiteit wordt door een klein groepje trouwe aanwezigen gedragen (4-5), naast de 
voorgangers vanuit de verschillende kerken. Gedurende de week worden door veel bezoekers van 
de Grote Kerk, van allerlei nationaliteiten, gebeden geschreven in het voorbedeboek. Het wekelijks 
bidden van deze gebeden tijden het middaggebed is een van de belangrijkste drijfveren om met 
deze activiteit door te gaan. 
 
Jaarlijkse Kristallnachtherdenking 
Victor Witter is lid van het Kristallnachtcomité namens de Raad van Kerken en is zo de schakel naar 
de raad. De interactie is daardoor verbeterd en daardoor is de RvK goed op de hoogte van wat er in 
de werkgroep wordt besproken. In 2018 was een uitgebreid programma dat in het teken stond van 
80 jaar herdenking.  
 
Kandidaat-leden Raad van Kerken 

- Het Apostolisch Genootschap is nu waarnemend lid en opteert door lidmaatschap.  
- We maakten kennis met Robert van den Bergh. Hij vertegenwoordigt de City Life Church 

Breda (CLC) die op 4 maart zijn gestart met een wekelijkse viering op zondagochtend in de 
kapel van de Koepel.  

- Op de laatste vergadering van 2018 was Lenart Schouten aanwezig als vertegenwoordiger 
van de Matheuskerk. Zij oriënteren zich op een lidmaatschap van de RvK.  

 
Wijzigingen in de vertegenwoordiging in de RvK 

• Boukje Flach heeft na 6 jaar het secretariaat van de RvK beëindigd per 31-12-2017. Ria van 
Oorschot-van Overveld heeft haar taak overgenomen.   



• Ger van Dooren is al meer dan 12 jaar voorzitter van de Raad. Hij heeft te kennen gegeven te 
willen stoppen als voorzitter, maar wel lid te willen blijven van de Raad op persoonlijke titel. 
Aan het eind van 2018 is ds. Roel Knijf bereid gevonden de taak van voorzitter op zich te 
nemen.  

• Victor Witter is toegetreden tot de Raad vanuit de Protestantse Gemeente Breda 
• Het Apostolisch Genootschap werd vertegenwoordigd door Arnout Schelven. Hij werd begin 

2018 opgevolgd door Brian de Graaf en Elma Schiphorst als secundus. Om privé redenen 
moest Brian na enkele maanden afhaken. Zijn opvolger is Hans Tiemersma.  

 
Toekomst van de Raad van Kerken 
In 2016 waren we als raad gestart met een bezinning op het functioneren van de raad d.m.v. een 
zwakte/sterke analyse. Medio 2017 is een gezamenlijk visiedocument opgesteld waarvoor in de 
lidkerken goedkeuring is gevraagd.  
Conform de eind 2017 gemaakt afspraken heeft een subgroep een opzet gemaakt voor nieuwe 
statuten voor de RvK Breda. Er rezen vragen bij de status van dit document. We zijn officieel geen 
rechtspersoon. Kun je dan wel spreken van statuten of is het woord reglement meer van 
toepassing? Dit onderwerp vraagt nadere studie. Er zal geïnventariseerd worden hoe andere Raad 
van Kerken in de lande dit hebben aangepakt.  
Er is sprake van leden en waarnemend leden. De omschrijving is niet helder. Er moet ook gekeken 
worden naar stemrecht waarnemend leden en naar hun rechten en plichten.  
 
Communicatie 
Twee leden hebben een gespreksnotitie opgesteld om met elkaar een visie te ontwikkelen over de 
wijze waarop we als Raad willen communiceren. In twee vergaderingen is hierover van gedachten 
gewisseld. Algemeen werd gedeeld dat we als deelnemende kerken binnen de RvK willen 
samenwerken en dit ook naar buiten toe uitdragen. Dat gebeurt al bij diverse activiteiten. De notitie 
werd door de leden omschreven als zeer bruikbaar voor de gesprekken, maar de vraag rees of ze 
niet te ambitieus is. We zijn enthousiast, maar moeten ook vaststellen dat middelen en menskracht 
beperkt zijn.  
Meer bekendheid geven aan de activiteiten is meteen aangepakt door de website te vernieuwen.  
Er staat nu ook het activiteitenprogramma “Stilstaan bij geloven” op vermeld en een maandelijkse 
agenda. Er is een begin gemaakt met  een actiever beleid bij het benaderen van plaatselijke media, 
zoals BN/De Stem, huis-aan-bladen. De bestaande facebook-pagina van Kerkennacht zal worden 
veranderd in Raad van Kerken Breda.  
 
Stichting Vredesweek 
Middels een brief heeft de Stichting Vredesweek Breda laten weten te stoppen met de stichting en 
hun bijdrage aan de Vredesweek. Naast de vele ‘eigen’ activiteiten vervulde de Stichting voor de 
kerken een belangrijke taak in het publiceren van het liturgisch aanbod. De Raad zal in 2019 
bekijken of wij die taak op ons kunnen nemen en hoe we dat vorm gaan geven.  
 
Oecumenische vieringen in Vredesweek of Gebedsweek 
Het werd door verschilende leden van de RvK als een gemis ervaren dat de Raad is gestopt met het 
zelf organiseren van oecumenische vieringen bijv. in de Vredesweek of Gebedsweek voor de 
eenheid van Christenen. Het blijkt dat in parochies en gemeenten de belangstelling afneemt. We 
gaan in 2019 bekijken of we alsnog zelf iets organiseren of hoe we meer ondersteuning kunnen 
verlenen bij bestaande activiteiten.  
 
 
 
 Breda, 27 december 2018  


