
 
 
 Jaarverslag 2018 
 
 
 
 

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 probeert samen met anderen initiatieven in kaart te brengen, 
gemeenschappen met elkaar in contact te brengen en verder functioneert het Convent als 
formeel aanspreekpunt voor overheid een samenleving van kerken en synagogen. 
 
Als bestuur van het Convent zijn we vier maal bijeen geweest om met elkaar te spreken over 
de ontwikkelingen in de stad én te bezien waar we ondersteuning kunnen bieden. 
      
In dit jaarverslag hopen wij een goed inzicht te geven in onze activiteiten. Als u meer wilt 
weten over het Convent der Kerken, neem dan contact op met de secretaris.  
 

 
In 2018 zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de 
Laurentiusdag 2019. De gezamenlijke kerken in 
Rotterdam organiseren om de twee jaar deze dag, 
waarbij zo’n 600 mensen die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank culinair in het zonnetje worden gezet. Het 
Convent speelt hierbij de ondersteunende rol. 

 
In 2018 is een begin gemaakt met  het zoeken van een nieuw 
concept voor Kerkennacht. Het fenomeen, ooit in Rotterdam 
ontstaan, vindt eens in de twee jaar plaats. Gedurende een 
avond stellen kerken, kapellen en kathedralen die mee willen 
doen hun deuren open. Nadat de laatste jaren een neergang 
wat bezoekersaantallen hebben laten zien, zoeken we nu met 
elkaar naar een nieuwe opzet.  

 
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.  



Traditiegetrouw is het Convent aanwezig bij de centrale 
herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Grote of Sint-Laurenskerk. Vervolgens 
is het Convent een van de organisaties die een krans legt ter nagedachtenis 
aan de oorlogsslachtoffers, ditmaal op Plein 1940. 

 
 

Voor de zomer benaderen we het CDA 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.  
 

 
Het rapport ‘Tel je zegeningen’ zal vernieuwd dienen te worden  
(aldus het coalitierapport van het College van B en W). Het rapport uit 
2008 heeft het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in 
Rotterdam in kaart gebracht. Een nieuw rapport zal breder van opzet 
dienen te zijn. Het Convent wil hierbij van harte meedenken.  

 
 

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 
ondersteunen we deze stille tocht van harte en lopen ook mee. 

 
 
Namens het Convent der Kerken, 
 
ds.Bert Davelaar, secretaris 
a.p.davelaar@hetnet.nl 
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