Beleidsplan 2017 – 2021 Raad van Kerken in Nederland

Missie
We zoeken naar eenheid tussen de kerken. Het is waardevol als kerken op weg naar die
eenheid samen op te trekken. Wij verbinden kerken met elkaar en geven de kerken samen
gezicht in de samenleving. De vertegenwoordigers van de kerken herkennen elkaar als een
gemeenschap van kerken, die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden.
Visie
We luisteren samen naar wat er in de Bijbel en in de kerk wordt gezegd, om vervolgens ook in
gezamenlijkheid ons verstaan van het evangelie uit te dragen in de wereld.
We werken samen, al lerend van elkaar en van anderen. We zetten ons als gezamenlijke
kerken in voor een samenleving waar mensen allemaal meetellen.
Ambitie
Wij werken mee aan het ontdekken, ontvangen en uitwerken van de traditie van de kerk in
oude en nieuwe stijl ten dienste van mensen in hun kwetsbaarheid en hun openheid voor
zingeving. We willen daarbij opmerkzaam zijn voor ontwikkelingen in de samenleving.
Omgeving
We realiseren ons dat we als kerk in een nieuwe fase komen. De secularisatie verandert onze
inspanningen.
Je zou de rol van de kerk kunnen vergelijken met die van de kloosters in de Middeleeuwen: Er
is een kerngroep van mensen die de kerk dienen vanuit het vieren van de liturgie. Daarnaast
zijn er mensen die als passanten af en toe de kerk aandoen en er op verhaal komen. Tegelijk is
de kerk ook het lichaam van Christus. Mensen zijn geroepen om zich te laten dopen en aan te
sluiten bij het lichaam van Christus. De kerk is plek waar het heil wordt verkondigd.

We willen als kerken vanuit gezamenlijkheid aanwezig zijn in het publieke domein. We
zoeken daarbij contact met wereldwijde kerken en verbanden van kerken. Gelet op het belang
van het thema ‘pelgrimage’ willen we niet alleen ontvangen, maar ook geven. We zullen
elementen van het gesprek in Nederland aanbieden aan de kerken wereldwijd. En we spannen
ons in om een makelaarsrol te vervullen tussen de wereldwijde oecumene en de oecumene op
plaatselijk vlak. Als Raad van Kerken hechten we daarbij in het bijzonder aan de inzet van
vrijwilligers en professionele werkers die op het grondvlak werken, en onder meer in
plaatselijke raden van kerken hun krachten bundelen.
Samenbindend thema
In aansluiting op de assemblee van de Wereldraad in Busan willen we “pelgrimage” als
samenbindend en inspirerend thema voor de komende jaren beschouwen. Als plenaire Raad
nemen we ons voor om met enige regelmaat het thema ‘pelgrimage’ te bespreken vanuit het
verlangen de theologie en de spiritualiteit als inspiratie te gebruiken voor ons werk.

Pelgrimage van gerechtigheid en vrede
Een ‘pelgrimage’ is letterlijk: een bedevaartstocht. Het behoort tot de roeping van de
pelgrimage dat het mensen tot inkeer brengt, dat mensen tot rust komen, dat ze verlangen
God te ontmoeten. Dat heeft met persoonlijke bezieling en met transformatie te maken. We
gebruiken het woord hier ook als een metafoor voor het op weg zijn van de christenen en
de kerk van realiteit naar hoop en verwachting. In het verlengde van de Wereldraad van
Kerken spreken we over ‘een pelgrimage van gerechtigheid en vrede’. Daarmee geven we
aan dat de kerken geroepen zijn zich in te zetten voor gerechtigheid en vrede en daartoe
samen op weg zijn. Gerechtigheid en vrede verbinden ons en zijn een gezamenlijk
referentiekader.

Raad van Kerken: leden en samenwerking
Actieve deelname van lidkerken in de Raad en de gremia van de Raad blijven we stimuleren.
We zoeken verdere samenwerking en willen zo veel mogelijk de onderlinge banden aanhalen.
We zullen verdere verkenningen voeren naar mogelijke lidmaatschappen van kerken, die zich
nu nog niet met de Raad hebben verbonden.

Leidmotieven voor het beleid
1. Pelgrimage is inspiratie, verbinding, motief voor inzet.
2. We willen in contact met internationale kerkelijke gremia actief invulling geven aan
oecumene.
3. Het gaat niet alleen om ‘bezinnen’ maar ook om ‘bewegen’; niet alleen om ‘zijn’ maar ook
om ‘lopen’; niet alleen ‘hebben’ maar ook ‘verbinden’. ‘From staying together we go to
moving together’ (Olav Fykse Tveit). We denken daarbij aan het samen reageren op de
grote veranderingen die zich in de samenleving voordoen.

4. We zoeken naar een eigen inbreng van de kerken in publieke discussies. We letten op de
vraag of een thema de menselijke kwaliteit van de samenleving onder druk zet en daarmee
kernmomenten van het evangelie raakt, of zonder inbreng van de kerken essentiële punten
mogelijk blijven liggen, en of er sprake is van een kairos-moment.
5. De Raad van Kerken brengt vertegenwoordigers van kerken bijeen onder wie kerkleiders,
het is een plek waar ze geloof uitwisselen en waar ze zich beraden om in gezamenlijkheid
het geloof uit te dragen.
Accenten in werkwijze
1. Beraadgroepen steken vaker in op wisselende experts / externe deelnemers. Regelmatige
transparantie op website en anderszins is daarbij mogelijk. Daar waar expliciete statements
van de kerken naar voren komen, is er sprake van een onderscheiden moment van
besluitvorming.
2. We willen verkennen of het zinvol is meer kolomstructuren (beleidssectoren) tussen
kerken aan te brengen. Je kan denken aan kolommen bij zaken als:
kerkrentmeesterschap/financieel beheer, diaconie/caritas (knooppunt Kerken en Armoede),
missie, jeugdwerk, communicatie, liturgie (projectgroep Vieren), ecologie (taakgroep).
3. Om de structuur beter te stroomlijnen, wordt er meer initiatief gegeven aan gremia zelf om
kandidaten voor te dragen bij vacatures. Het streven is om steeds die mensen bij elkaar te
brengen die in de structuur van de eigen kerk zich ook bezig houden met een zelfde
werksoort. Benoemingen lopen altijd via Moderamen en Raad.
4. We zoeken naar samenwerking met partners in de samenleving vanuit de andere positie die
de kerken inmiddels in de samenleving innemen.
5. De bestaande projectgroepen zullen de eigen taken moeten uitvoeren dan wel vanuit
lidkerken opereren.
6. Over de mate van ondersteuning vanuit het bureau van de Raad van Kerken van de
beraadgroepen, en van overige activiteiten en projecten worden tevoren afspraken
gemaakt.
Focuspunten Geloof en kerkelijke gemeenschap:
1. Katholiciteit van kerk, - de kerk als sacrament - met inspiratie van het rapport The Church
en de Charta Oecumenica.
2. Verbindingsmomenten per hoofdstroming verwoorden (met / onder: ‘Migrantenkerken’,
Orthodoxe en oriëntaals-orthodoxe kerken, Protestantse kerken, Katholieke kerken,
Pinksterkerken, Verenigde kerken).
3. Theologie en spiritualiteit van de pelgrimage.
4. Week van Gebed voor de eenheid (ook basisscholen; projectgroep).
5. Kerkennacht (projectgroep).
6. Back to Church-programma (taakgroep).
7. Bekendmaken van bestaande liturgische benaderingen in lidkerken (projectgroep).

Focuspunten Interreligie:
1. Een Gemeenschappelijk Woord (A Common Word) in de Nederlandse situatie
2. Basiskennis van de verschillende religies passend bij de westerse samenleving
georganiseerd in het kader van OJCM voor onderlinge kennismaking en migranten
3. Gezamenlijke bijdrage van religies aan democratie en godsdienstvrijheid (IVV, In Vrijheid
Verbonden, waarbij verschillende religies die wereldwijd te vinden zijn samenwerken).
Focuspunten Samenlevingsvragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waarde van het menselijk leven en euthanasie (taakgroep)
Een menselijke economie
Vluchtelingen (projectgroep)
Klimaat en ecologie (taakgroep, webmasters groene websites)
Rechtvaardige vrede (vanuit de samenwerking met diverse partners)
Kerken en armoede (knooppunt).

Middelen:
1. De middelen voor de gezamenlijkheid van kerken zijn benoemd in de financiële
toekomstverkenning. Deze wordt als bijlage inclusief toelichting bij dit beleidsplan gevoegd.
2. Wij gaan er van uit dat de Raad van Kerken waar mogelijk verdere samenwerking aangaat
met partners in het kerkelijke veld.
3. Wij gaan er van uit dat de Raad van Kerken de huidige communicatie-uitingen van het
Oecumenische Bulletin, de sociale media en de website verder handhaaft en waar nodig
vernieuwt waarbij gezocht wordt naar verdere aansluiting bij een nieuwe generatie van
christenen.
4. Wij achten een tussentijdse bijstelling van het beleidsplan nodig in 2019-2020, waarbij
afhankelijk van de doelstellingen geformuleerd in de bijbehorende financiële
toekomstvoorspelling het beleid ingrijpend zal moeten worden bijgesteld, indien de inkomsten
niet op het niveau zijn gebracht, die daarin worden aangegeven.
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