Wat deed het Convent der Kerken in 2018, en
wat doen we in 2019 en 2020

Het Convent der Kerken functioneert als Raad van Kerken voor de gezamenlijke kerken van
Rotterdam. Anders dan in de meeste andere plaatsen denkt ook Joods Rotterdam mee in dit
orgaan.
Het Convent bestaat uit vertegenwoordigers van alle kerkelijke stromingen in Rotterdam,
zowel de oude kerken, als ook de SKIN kerken.
Het Convent probeert samen met anderen initiatieven te ontplooien, gemeenschappen met
elkaar in contact te brengen en verder functioneert het Convent als formeel aanspreekpunt
voor overheid, een samenleving van kerken en synagogen.
Het bestuur van het Convent komt viermaal bijeen om met elkaar te spreken over de
ontwikkelingen in de stad én te bezien waar we ondersteuning kunnen bieden. Tussendoor
is er digitaal een zeer geregeld onderling contact naar aanleiding van ontwikkelingen in kerk
en samenleving. We houden de vinger aan de pols om te reageren wanneer ergens in de
stad of in de wereld iets gebeurt dat vraagt om een reactie vanuit kerken en synagogen. We
onderzoeken de mogelijkheid om dat met nog andere partners in de stad te gaan doen.

Laurentiusdag
Elke twee jaar vindt in Rotterdam de zgn. Laurentiusdag
plaats, genoemd naar de patroon van onze stad,
Laurentius. Hij was diaken in de kerk van Rome tijdens
de christenvervolgingen. Van hem gaat het verhaal dat
hij de schatten van de Kerk weg gaf aan de armen van de
stad. Wij organiseren deze dag een welverzorgde
maaltijd in de Laurenskerk voor zo’n 600 gasten. Het gaat hierbij om mensen die afhankelijk
zijn van de Voedselbank en andere diaconale instellingen. De gezamenlijke kerken in
Rotterdam, met hulp van bedrijfsleven, organiseren om de twee jaar deze dag. Functie van
deze dag is: het agenderen van het thema ongelijkheid in welvaart in onze stad en een mooi
moment aanbieden aan een bevolkingsgroep die dat niet zo dikwijls meemaakt. Het Convent

speelt hierbij de ondersteunende rol. In 2019 vindt de Laurentiusdag op 5 oktober plaats.
Het ligt in de bedoeling om in het verlengde van dit gebeuren een educatief plan te
ontwikkelen om mensen uit verschillende welstandsgroepen met elkaar te verbinden en te
confronteren wat armoede met mensen doet.
Kerkennacht
Kerkennacht is een Rotterdams en vandaar landelijk event,
maar heeft zijn wortels in andere Europese landen. Van
Dresden namen wij het mee naar Rotterdam. Eén avond in de
twee jaar openen we de kerkdeuren en laten we zien wat we
in huis hebben, waar we goed in zijn. Het werd stedelijk en
landelijk een succesformule en was een keer het grootste
oecumenische gebeuren in ons land. Zoals bij alle grootse
projecten was een nieuwe oriëntatie op Kerkennacht noodzakelijk. In de loop van 2018 is
een begin gemaakt met het zoeken van een nieuw concept voor Kerkennacht. In 2019 vindt
dit event plaats op 22 juni. De nadruk ligt op het organiseren van een maaltijd voor de
omgeving rond de kerk. Het Convent is de bestuurlijke borging van dit project. Er zijn
contacten met de landelijke organisatie.
Rotterdam United
Als Convent spreken we met leden van “Rotterdam
United”(een kleine stichting die het tot haar doel heeft
gemaakt om christenen en kerken in Rotterdam onderling
met elkaar te verbinden, het netwerk te versterken en de
activiteiten zichtbaar te maken) in hoeverre we elkaar
kunnen versterken ten behoeve van het welzijn en de vrede
van onze stad. Onder andere zeggen wij toe om het jaarlijkse
Netwerkdiner te ondersteunen.

4 mei
Het Convent is elk jaar aanwezig bij de centrale herdenkingsbijeenkomst op 4
mei in de Grote of Sint-Laurenskerk. Vervolgens wordt door bestuursleden
een krans gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. In 2019 was
dit vanwege de renovatie van de Coolsingel op Plein 1940 bij het beeld van
Zadkine.
Kritisch volgen
het Convent ziet het als taak gevraagd en ongevraagd commentaar
te geven op het functioneren van de stedelijke politiek. Zo heeft het
Convent voor de zomer van 2018 het CDA benaderd met het oog
op bepaalde ontwikkelingen die de internationale kerken treffen.
Hierbij gaat het om signalen dat internationale kerken, die voor hun
eredienst gebruik maakten van ‘het Huis van de Wijk’ het gevoelen
hebben ‘op straat te worden gezet’. Daarnaast betreft het de
stellingname van het CDA inzake het voorgaan in het Nederlands. In

het najaar volgt een constructief overleg. Dit is een voorbeeld hoe het Convent kritische
volger is van het nieuws in eigen stad en de rol die de politiek, zeker de christelijke politiek,
hierin speelt. Eventuele gesprekken hierover met verantwoordelijke partners gaan wij niet
uit de weg.
Update Tel je Zegeningen
Het rapport ‘Tel je zegeningen’ zal vernieuwd dienen te worden. Dit
Rapport uit het jaar 2008 onderzocht de economische bijdrage van
het vrijwilligerswerk in Rotterdam vanuit kerkelijke kaders. Een
herhaling van zo’n onderzoek is gepland, het staat ook in het
coalitierapport van het College van B en W van Rotterdam. Een nieuw
rapport zal breder van opzet dienen te zijn. De Stichting Dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut,
samen met Stichting Mara en andere partijen in de stad gaat dit onderzoek uitvoeren, het
Convent is een van de partners die meedenkt en meeleest bij dit onderzoek. De
voorbereidingen voor dit onderzoek zijn begonnen.
Manifestaties
Op 29 december 2018 vond een stille tocht plaats in Rotterdam
tegen geweld tegen vrouwen. Directe aanleiding hiervoor was dat
in vier weken tijd drie jonge vrouwen in Rotterdam in de
relationele sfeer om het leven waren gebracht. Als Convent
ondersteunden we deze stille tocht van harte en liepen ook mee.

