
 

 

Jaarverslag Rotterdam United 2021. 
 
Na een jaar corona waarin we geconfronteerd werden met nagenoeg geen mogelijkheden 
om bijeenkomsten of overleg met kerken te organiseren zijn we het jaar 2021 ingegaan met 
een analyse over Rotterdam United op te stellen. 
 
Uit die analyse kwam naar voren dat Rotterdam United wel degelijk zijn plaats en functie 
heeft voor veel kerken in Rotterdam, maar  
1. dat er weinig animo is tot actieve participatie, meedenken of vorm geven. 
2. de financiële support van de kerken minimaal is. 
 
Een van de oorzaken ligt in de geschiedenis waarin Rotterdam United is ontstaan en 
ondersteund werd vanuit één bron en het feit dat Rotterdam United in de persoon van haar 
voorzitter sterke banden had met het gemeentehuis en daarmee voor veel aangesloten 
kerken een stem had namens de kerken binnen de Coolsingel. 
 
In 2020 en 2021 werden we stilgezet bij het gebrek aan fondswerving onder de kerken in het 
verleden en de moeilijkheid dit in corona-omstandigheden op te zetten, waar de meeste 
kerken de grootste moeite hadden hun eigen hoofd boven water te houden. 
 
Daarom heeft het bestuur van Rotterdam United begin 2021 besloten om naar een radicale 
oplossing te gaan zoeken: 
1. Opheffing 

2. Voortgang in nauwere samenwerking, fusie, of overname. (!r zijn meer organisaties die 
zich op ons terrein geheel of gedeeltelijk begeven. 

3.  
In de loop van 2021 en ervoor hebben we gesprekken gevoerd met dit doel voor ogen met 
Samen 010. Met hen willen we graag samenwerken maar van hun kant werd aangegeven dat 
zij zich vooral diaconaal willen specialiseren en minder behoefte hadden kerken bij elkaar te 
brengen. Iets wat ze uiteraard via het diaconaat als bij-effect natuurlijk wel doen. RU werkt 
exact andersom en met haar meer evangelische identiteit leidde dat niet tot  een vervolg. 
 
Ook zijn we gesprekken aangegaan met Prayer 24/7, waar we meer gehoor en aansluiting 
vonden. En dit heeft geleid tot meerdere gesprekken waarin gezocht is naar een goede 
oplossing voor samenwerking, fusie, of overname. 
Uiteindelijk is besloten 24/7 Prayer 'carte blanche' te geven om zo de weg te banen tot een 
voortzetting van Rotterdam United. 
Besloten werd dat het huidige bestuur vervangen gaat worden door mensen die 24/7 Prayer 
zal gaan voordragen, waarna zij het voortouw gaan nemen in de verdere ontwikkeling. 
Deze overdracht zal gaan plaatsvinden in het voorjaar van 2022. 
 
Naast deze ontwikkeling is het ons wel gelukt een netwerkdiner te houden in het najaar van 
2021, na meerdere keren uitstellen vanwege corona. Ondanks de corona-perikelen die 
speelden en er slechts een beperkt aantal inschrijvingen werd toegestaan kunnen we niet 
anders concluderen dat het Netwerkdiner een succes was en een bewijs dat Rotterdam 
United wel degelijk haar plaats en functie in het Rotterdamse kerkelijk leven heeft. 
 


