DEEL DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE!

Wat deed Stichting
In de Rechte Straat
in 2021?

Stichting in de Rechte Straat is in 1960 opgericht
en heeft ten doel de rooms-katholieke medemens
bekend te maken met het Evangelie zoals dat met
name in de Reformatie is herontdekt. Ook zet IRS
zich in voor de ondersteuning van uittredende
rooms-katholieken, voorlichting over Rome in
protestantse kringen en het bevorderen van de
kernthema’s van de Reformatie. IRS ondersteunt
hiervoor diverse projecten in de rooms-katholieke
landen van Europa. Door middel van lectuur- en
digitale projecten is er ook buiten Europa bereik,
in het bijzonder in Latijns-Amerika. In het jaar
2021 was IRS actief in de verschillende landen van
Europa. Dankzij het gebed en de financiële steun
van donateurs, sponsors en kerken kon er ondanks
vele coronabeperkingen gewerkt worden aan de
doelstelling van IRS. Hieronder vindt u per land
een korte samenvatting van de activiteiten in
2021.

Spanje

En la Calle Recta (ECR) - Al sinds 1968 wordt door IRS in de Spaanstalige
wereld een getuigend evangelisatietijdschrift verspreid, met als titel “En la
Calle Recta”. In 2021 is het tijdschrift vier keer verzonden met een oplage van
ruim 7.500 exemplaren. De oplage is teruggelopen vanwege het lopende
abonnementsregistratietraject. Bij de inhoud ligt de nadruk op Bijbeluitleg en
meditatie. Ook worden er vragen beantwoord van rooms-katholieke lezers.
Ds. B. Coster (Spanje), de
hoofdredacteur, Manuel Lopez
en Carlos Rodríguez verzorgen de kopij. Het tijdschrift werd in
2021 ontvangen in heel Latijns-Amerika, van Chili tot Mexico,
en alles wat er tussen ligt. In diverse ontvangende landen is
maar weinig goed theologisch materiaal beschikbaar, een
voorbeeld daarvan is Cuba. Het tijdschrift wordt reeds
Carlos Rodríguez Manuel López

Ds. B. Coster

decennialang erg gewaardeerd door lezers. IRS biedt het
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tijdschrift gratis aan zodat ook de armere bevolking het tijdschrift kan blijven ontvangen. Ook bood in 2021
IRS het tijdschrift aan op de Spaanstalige evangelisatiewebsite, www.enlacallerecta.es, en Facebook.
Cuenca - In 2021 heeft IRS ondersteuning geboden aan Sergio en Evelien Gil in Cuenca
(Spanje). Sergio verricht straatevangelisatiewerk in het centrum van deze koloniale en
traditioneel Spaanse stad. Nabij het centrum wordt het inloophuis ‘Corazón Libre’ gehuurd
waar mensen kunnen worden ontvangen en bijeenkomsten kunnen worden belegd.
Ds. Francisco Rodríguez – Evenals in voorgaande jaren werd in 2021 deze ex-priester en
oud-hoofdredacteur van En la Calle Recta door IRS ondersteund en voorzien van
levensonderhoud.

Francisco Rodríguez

Polen
IRS heeft zich in 2021 ingezet om de erfenis van de
Reformatie en de gereformeerde beginselen te
versterken in Polen, een land waar het aantal
gereformeerde en andere protestantse kerken
uiterst gering is. Hiervoor werden diverse
publicaties verzorgd door Pedro Snoeijer en ds.
Tomasz Pieczko. Het Poolse blad ‘Augustinus’ is
vier keer per jaar in een oplage van een paar
duizend exemplaren verstuurd naar particulieren en kerken in Polen. Ook
Ds. Tomasz Pieczko

verzorgt IRS uitgaven rond de gereformeerde belijdenisgeschriften met

als titel ‘Credo’ en worden preekschetsen digitaal uitgegeven onder de naam ‘Slowo’ die onder voorgangers
en geïnteresseerden wordt rondgestuurd. In 2021 is gewerkt aan het drukklaar maken van de Poolse
Heidelbergse Catechismus. Ook beheert IRS in Polen een website en een Facebookpagina, beiden onder
dezelfde naam als het lijfblad ‘Augustinus’. Tenslotte is er een begin gemaakt met het opzetten van
webinars over diverse onderwerpen.

België
In Tongeren is de protestantse gemeente ‘De stem van de Goede Herder’ met steun
van IRS ontstaan door het evangelisatiewerk van de ex-priester Toon Vanhuysse.
Deze gemeente is in 2021 door IRS ondersteund met raad en daad, ook in financieel
opzicht. Dit betreft met name de evangelisatieactiviteiten. De kerkenraad werd ook
ondersteund in de zoektocht naar het opvullen van
de vacature van de voorganger die is ontstaan met
het emeritaat van ds. Vanhuysse. Er wordt
samengewerkt met het Gereformeerd Overleg
Vlaanderen van Nederlandstalige, gereformeerde
kerken. Ook droeg IRS in 2021 bij in de
oudedagvoorziening van broeder Vanhuysse.
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Italië
In 2021 heeft IRS gewerkt aan het netwerk van
protestantse en gereformeerde kerken in Italië. Onder
leiding van Rob van der Dussen worden de website en
Facebookpagina van ‘Sentiero Cristiano’ (‘De
christelijke weg’) onderhouden en uitgebreid. Ook
werd er
samengewerkt
met ds. Andrea Ferrari en ds. Mike

Rob van der Dussen

Cuneo in Perugia en omstreken,
evenals met ds. Leonardo Di Chirico in Rome. In juni is een nieuw project
gestart, de ondersteuning van een nieuwe kerkplanting van de Chiesa
Riformata in Perugia en omstreken, een samenwerking tussen ds.
Andrea Ferrari en ds. Mike Cuneo.
Mike en Ivana Cuneo

Oostenrijk
In 2021 is het netwerk rondom de
Evangelisch Reformierte Kirche Westminster
Bekenntnisses (ERKWB) in Oostenrijk
versterkt. Dit is een klein gereformeerd
kerkverband in Oostenrijk en Zwitserland. IRS
is via de “Stichting Steun de Reformatie in
Oostenrijk” (SSRO) in contact gekomen met
deze kerk. IRS ondersteunt waar mogelijk
deze kerk bij het evangelisatiewerk. Dat geldt
name het pionierswerk van ds. Drost (Graz).
Ook met ds. Kohl in het Zillertal zijn contacten gelegd. In 2021 is naar model van de overige taalgebieden
een Duitstalige evangelisatiewebsite van IRS gelanceerd, www.derschmaleweg.at, waarbij de lokale
coördinatie werd waargenomen door ds. Drost en ds. Kohl.

Nederland
Bezinning en voorlichting
Het digitale kennisplatform over Rome en Reformatie
werd ook in 2021 actueel gehouden. Op
www.kenniscentrumIRS.nl zijn artikelen,
filmpjes, vragen & antwoorden te vinden om zo
wederzijds de juiste informatie te bieden voor
zowel protestanten als rooms-katholieken en
bewustwording van de Reformatie te creëren.
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Daarnaast geeft IRS voorlichting en informatie via het “IRS- magazine”, dat in 2021 vier keer verscheen met
gemiddeld ruim 7000 exemplaren. Via de website www.irs.nu werden actualiteiten gedeeld en bereikte een
maandelijkse digitale nieuwsbrief bijna 2000 lezers.
Bijeenkomsten
De winterconferentie van 2021 moest vanwege een nationale lockdown helaas worden afgelast. Door de
coronaomstandigheden hebben er in 2021 geen thema-avonden of bezinningsavonden plaatsgevonden.
Wel werden er op beperkte schaal -binnen de coronamaatregelen- weer wat hervormingsavonden
georganiseerd door de comités of betrokken kerkelijke gemeenten. Vanuit IRS werden deze
hervormingsavonden gesteund met materialen en publiciteit.
Evangelisatiewerk
In Nederland werd in samenwerking met de lokale kerken
geëvangeliseerd onder Poolse seizoenarbeiders. Hierbij
werd de werkgroep Polen in de Betuwe
ondersteund. In december zijn door de
werkgroep zo’n 900 goed gevulde
kerstpakketten met
evangelisatiemateriaal uitgedeeld. In Nederland wordt het Poolse blad dat door IRS
wordt uitgegeven, ‘Augustinus’, ook verspreid onder Poolse seizoensarbeiders.
In 2021 werd door IRS het maandelijkse evangelisatiewerk in een aantal grotere steden in het roomskatholieke deel van Nederland ondersteund, in het centrum van Den Bosch en Breda. Hierbij werd
samengewerkt met stichting Evangelisatie Sjofar en de plaatselijke kerken of evangelisatieposten. In juni
2021 is een start gemaakt met een maandelijkse evangelisatieactie in het centrum van Maastricht, samen
met Stichting Sjofar en een groeiend team van lokale christenen als vrijwilligers.

Wilt u meer informatie over de projecten of ook donateur worden? Bezoek dan onze website op
www.irs.nu/projecten. Daar leest u ook over nieuwe initiatieven. U mag ons ook bellen of e-mailen!

Stichting In de Rechte Straat
Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
T 055 303 00 90 W www.irs.nu E info@irs.nu
IBAN NL73 INGB 0000 9010 00
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