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Publiciteit 

Het was een traditie, een paar jaar lang, om periodiek deze Nieuwsbrief uit te geven vanwege het 

Coventry Beraad Nederland. Met informatie wat er zo al aan de hand is in ons verband. Met de 

komst van de website, www.coventryberaad.nl, meenden we dat die nieuwsbrief niet meer nodig 

zou zijn. Iedereen zou de eigen  lokale info wel op de site zetten. Dat eist toch enige discipline. 

Dus vandaar maar weer deze brief. Lever eens wat in!  

 

Bestuur Stichting Coventryberaad 

Nu het Coventryberaad Nederland groeit is het voor het bestuur van de Stichting Coventryberaad 

niet voldoende om wat er moet gebeuren digitaal af te wikkelen. We kwamen deze dagen dus 

maar eens een keer gewoon bij elkaar, bij secretaris Annelies Steenbrink. 

 Het bestuur bestaat sinds het vertrek van Jannie Metselaar uit Geert Peters (Nijmegen, 

penningmeester), Hans Schriever (Breukelen), Ingrid de Zwart, (Deventer), Annelies Steenbrink 

(Rotterdam, secretaris) en Bert Kuipers (Rotterdam, voorzitter).  



Het ligt in de bedoeling twee tot drie keer per jaar tussen de landelijke bijeenkomsten door bij 

elkaar te komen. Wat staat er zoal op de agenda? De planning van de halfjaarlijkse 

bijeenkomsten, de opvang van nieuwe partners, wat er bij de verschillende partners aan de orde 

is, publiciteit, financiën, de contacten met Coventry en de jaarlijkse mondiale bijeenkomsten van 

nationale vertegenwoordigers in Coventry. 

 

Beleidsplan Coventryberaad 

 Er werd ook besloten om een beleidsplan vanuit het bestuur te schrijven: waar zijn we voor, wat 

beogen we, wat is onze plek in onze eigen omgeving, en vooral ook in de overal aanwezige 

vredesbewegingen. Dit plan zal t.z.t. aan de leden van onze verband worden toegestuurd om 

samen te bespreken en te toetsen.  

 

Landelijke bijeenkomsten 

Twee keer per jaar komen partners van het Coventryberaad Nederland bij elkaar. Nu het verband 

groeit moeten we de vormgeving van deze bijeenkomsten aanpassen. Er is te weinig tijd om 

iedere bijeenkomst iedere centrum te laten vertellen wat er plaatselijk aan de hand is. We vragen 

voortaan de deelnemers dit te voren schriftelijk/digitaal naar de secretaris te sturen. Alleen 

bijzondere punten kunnen de aandacht krijgen en natuurlijk vragen. Zo blijft er meer tijd over 

voor verdieping over wat onze taakstelling is: de plek van onze gebedstraditie in wat er aan de 

hand is in onze omgeving, plaatselijk, landelijk en mondiaal. Per keer zal de rekenschap hierover 

worden voorbereiden in samenwerking met de ontvangende partner.  

  
Breda 

Met regelmaat komt er een nieuwe plek bij in ons land waar het Coventrygebed een traditie gaat 

worden. Leden van de Raad van Kerken in Breda hebben het initiatief genomen om het 

Coventrygebed een plaats te geven in de Grote Kerk van deze stad: een monumentaal gelegen 

laat-gotische kerk aan de Grote Markt in het centrum van de Stad. Breda heeft een bijzondere 

geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de inval van de Duitsers in de meidagen van 

1940 is de gehele bevolking van de stad geëvacueerd, voor de komst van de Duitse troepen uit. 

Pas later kwamen de inwoners weer terug naar hun huizen. Bij de bevrijding in 1944, waarin 

Poolse infanteristen een grote rol kregen, is er veel schade aangericht.  

Op 20 november heeft Breda een keer ‘proef’ gebeden, dit keer in de Lutherse kerk, het gebed 

start op vrijdag 17 januari 2020. In de loop van mei zal er meer officieel aandacht worden 

gegeven aan de start van deze traditie.  



 

Pelgrimage 

In  oktober is een groep van 15 deelnemers uit ons land op pelgrimage geweest naar Coventry. 

Het betrof leden uit Wageningen, Den Helder, Arnhem en Utrecht. De reis werd voorbereid door 

de leden uit Wageningen, de gastgevers in Coventry zorgden voor een inspirerend programma. 

Ter voorbereiding en terugblik waren we twee bijeenkomsten in een kerk in Ede. Het ligt in de 

bedoeling om in 2020 een volgende pelgrimage vanuit Nederland te organiseren.  Het draagt erg 

bij aan het ontwikkelen van een band van inspiratie met de kathedraal van Coventry.  

 

Bijeenkomst Coventryberaad 

Het Coventryberaad Nederland komt weer bij elkaar, op donderdag 12 maart 2020. We zijn dit 

keer te gast in de Laurenskerk in Rotterdam, ds. Harold Schorren en zijn team zijn onze 

gastgevers.  

Deze bijeenkomst willen we anders vorm gaan geven, zie elders in dit bericht. Er volgen nog 

uitnodigingen, maar zet de datum vast in je agenda. 

 

Artikel over Coventryberaad NL 

De groei van ons netwerk leidde tot het verzoek een verhaal te schrijven over wat er bij ons 

gebeurt. Dat is te volgen op de site van Coventry:  

http://www.coventrycathedral.org.uk/ccn/tftw/ccn-thought-for-the-week-for-25th-october-bert-

kuipers-chair-of-the-ccn-dutch-board/ 
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