
 

 GELOOF EN SAMENLEVING IN 2021 

“Never believe that a few caring people cannot change the world, indeed it is the only thing 

that ever has” Margaret Mead 

1. Het is ons door corona in 2021 wederom niet gelukt om een bijeenkomst met alle 

Remonstrantse diaconieën te houden. We hopen op betere tijden en we proberen op 

andere wijze het contact met de plaatselijke diaconieën in stand te houden. 

 

2. Onze prioriteiten zijn verschoven. Het waren vluchtelingen en klimaatverandering.  

We kregen het tweede onderwerp niet goed van de grond. Het is een evident 

probleem en er is een relatie tussen beiden. Mede door de klimaatverandering 

ontstaan oorlogen en raken mensen op drift. We hebben nu naast vluchtelingen ook 

armoede in Nederland en inclusiviteit als prioriteiten. We schenken tevens aandacht 

aan vrede. 

 

3. G&S is lid geworden van het Churches Committee for Migrants in Europe (CCME). 

CCME werkt actief op het Europese niveau aan de versterking van de positie van 

vluchtelingen en migranten. 

 

4. Alle berichten uit Griekenland wijzen uit dat er veel vluchtelingen van de eilanden 

naar het vasteland worden overgebracht en daar vervolgens aan hun lot worden 

overgelaten. Op verzoek van Naomi dat is opgezet vanuit de Duitse Evangelische 

Gemeinde in Thessaloniki hebben we de Nederlandse Raad van kerken verzocht om 

een werkbezoek aan Griekenland te brengen. Dat is door corona uitgesteld maar 

heeft uiteindelijk in maart 2022 plaats gevonden. Goos Minderman, Remonstrant en 

voorzitter van CCME heeft deelgenomen aan die reis. Voor de financiering van Naomi 

onderhouden we regelmatig contact met vier Duitse Landeskirchen. 

 

5. G & S heeft net als in de vorige jaren een groot aantal kleinere projecten in 

Nederland ondersteund. Een belangrijk criterium voor steun is of wij als 

Remonstranten het verschil kunnen maken. 

 

6. We hebben tweemaal een katern voor AdRem verzorgd en tweemaal een brief 

geschreven aan alle Remonstranten met een verzoek om steun. In 2021 hebben de 

Remonstranten ruim 82.000 Euro bijgedragen, waarvoor we zeer dankbaar zijn. 

 

7. Geloof en Samenleving heeft drie nieuwe bestuursleden weten aan te trekken, die 

voorgedragen worden voor benoeming op de Algemene Vergadering van Bestuur. De 

Algemene Vergadering wordt tevens verzocht om de nieuwe vereenvoudigde 

statuten goed te keuren. 
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