RAAD VAN KERKEN DEVENTER
Verkort Jaarverslag 2017.
Bij de Raad van Kerken Deventer waren in het kalenderjaar 2017 de volgende kerkgenootschappen aangesloten:
Protestantse gemeente Deventer
RK.Parochie Deventer
Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis
Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek
Protestantse gemeente Diepenveen
Protestantse gemeente Colmschate-Schalkhaar
Moluks Evangelische Kerk
Russisch Orthodoxe Kerk
Leger des Heils Korps Deventer
Als voorzitter fungeerde in het verslagjaar Mw.A.Papineau Salm (PG Colmschate), als secretaris de heer J. van Barneveld,
(PGD), en als penningmeester Mw.M.Arends (PG Diepenveen), als opvolger per 1 januari 2017 van de heer J.Rietman, die
het penningmeesterschap om gezondheidsredenen heeft moeten neerleggen.
De Raad is geen kerkgenootschap doch een Stichting naar Burgerlijk Recht.
De vergaderingen. In 2017 kwam de Raad in totaal drie keer bijeen. De vergaderingen werden steeds geopend met een
discussie over een actueel onderwerp. De hiernavolgende onderwerpen kregen de aandacht van de Raad.
Diaconie. De Raad heeft de discussie omtrent de inrichting van een Noodfonds met belangstelling gevolgd doch heeft, geen
kerkgenootschap zijnde, gemeend geen inhoudelijk standpunt te moeten innemen.
Daarnaast is de Raad vertegenwoordigd geweest in de vergaderingen van “het Kruispunt”. Van bijzonder belang was de
discussie in het Kruispunt over de toekomstige rol van het diaconale werk. Daar waar dat mogelijk was heeft de Raad in het
platformoverleg, dat de vergaderingen van de Raad kenmerkt, de nodige informatie uitgewisseld welke informatie de
afzonderlijke afgevaardigden vervolgens hebben kunnen teug koppelen naar hun eigen kerkgenootschap.
Kerkennacht. In afgelopen jaren heeft de Raad hier een actieve rol in kunnen spelen. Gebleken is echter dat de
belangstelling voor deze activiteit zodanig gering was dat men besloten heeft dit jaar in Deventer geen kerkennacht te
organiseren.
Kranslegging 4 mei. Namens de Raad is er bij gelegenheid van de 4 mei herdenking een krans gelegd bij het monument op
het Grote Kerkhof.
Contacten met de (Centrum)Moskee. De contacten die er tot en met 2016 met de Moskee waren zijn in 2017 niet
voortgezet vanwege de politieke ontwikkelingen in Turkije.
Vredesweek. In verband met de Vredesweek, die elk jaar in september wordt gehouden, heeft Peter Vermaat, diaken in het
bisdom Groningen, een theatervoorstelling met poppen georganiseerd over Franciscus van Assissi welke op 24 september
werd gehouden in het RK Parochiecentrum in Colmschate. Ongeveer 40 mensen hebben deze voorstelling bijgewoond.
Kerkproeverij. Dit initiatief van de landelijke Raad van Kerken kreeg aandacht van de Raad en werd aan de
kerkgenootschappen geadviseerd naar mogelijkheid hieraan deel te nemen. Gebleken is dat er geen concrete acties zijn
ondernomen.
Financiӫn. De Jaarrekening van de Raad sloot met een tekort op de exploitatie met een bedrag van € 855,35. Dit tekort
werd gedekt uit het vermogen. Het vermogen bestond per31 december 2017 uit het bedrag van € 8686,07.
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