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Geld voor oecumene: een kwestie van geloof

Geld voor oecumene:
Als u geld geeft voor oecumene
draagt u bij aan de
samenwerking tussen kerken.
Armen en benen, hoofd en hart
spannen zich in
voor hetzelfde doel:
een wereld die de hemel onder
ogen kan komen.

Als mens heb je soms het gevoel dat
je alleen sneller werkt.
Samenwerking kost tijd en energie.
Maar samenwerking geeft ook
draagvlak.
De resultaten zijn duurzamer dan
wanneer je alleen werkt.

De Raad van Kerken in Nederland
werkt met een kleine staf.
Daarnaast zijn er honderden
vrijwilligers. Zij zetten zich met hun
denkkracht en werklust in voor de
oecumene.
Ze geven tijd.

Het is als met water.
Als water in één bedding stroomt,
bewerkt het aarde, bomen en stenen.
Maar als het water gescheiden
wegvloeit, slokt de aarde het op.
Het verdwijnt.

Maar we hebben meer nodig.
Het gaat om geld;
geld om de huisvesting te betalen,
het kopieerapparaat te laten lopen
en de internetpagina’s actueel te
houden. Helpt u ons?

een kwestie van geloof

Saamhorigheid
De Raad van Kerken gebruikt uw geld
om kerken met elkaar in gesprek te
brengen. Lastige onderwerpen worden
niet geschuwd; vragen over erkenning
van elkaars rituelen, symbolen en
praktijken.
De Raad zoekt naar herkenbare
geloofstaal. De Raad levert liturgisch
materiaal, bijvoorbeeld voor de Week
van gebed voor de eenheid en het
leesrooster van De Eerste Dag.

Godsdiensten
De Raad van Kerken gebruikt uw geld
om mensen met elkaar in contact te
brengen. Christenen van verschillende
denominaties. Mensen met verschillende godsdiensten. Opdat ze elkaar beter
begrijpenen respecteren.

Klimaat
De Raad gebruikt uw geld om
zich in te zetten voor het klimaat.
Zodat we de schepping in alle
pracht aan een volgende generatie
kunnen geven.

Gerechtigheid
De Raad van Kerken gebruikt uw geld
om de gerechtigheid te dienen. Om stem
te geven aan mensen met onvoldoende
inkomen en mensen van wie de wieg
op al te schrale grond heeft gestaan.
Wereldwijd steunt de Raad initiatieven
die de gerechtigheid bevorderen en
daarmee de vrede dienen.

Helper
De Raad van Kerken kiest partij. Uw geld
geeft soms op korte termijn resultaten. Vaker
nog helpt uw bijdrage bij het veranderen
van een mentaliteit, het aanreiken van
een cultuuromslag. Wie geld geeft voor
oecumene investeert in duurzaamheid.

Zichtbaarheid
De Raad van Kerken geeft de
kerken samen een gezicht in het
publieke debat. Uw geld maakt
het mogelijk te laten zien dat er
een grote groep van gelovigen is
met hart voor de samenleving en
ziel voor zingeving.

Ambities
De Raad van Kerken heeft ambities. We
willen met uw geld jongvolwassenen in
de leeftijd van 20 tot 35 jaar een meer
centrale plaats geven in de kerk. We
willen projecten opzetten over geloofscommunicatie. We hopen cursussen
te starten over oecumene voor nieuwe
leden van lokale raden van kerken.
Allemaal activiteiten waar we geld voor
nodig hebben. Geeft u de Raad een
steuntje in de rug?

Uw geloof
We spreken u aan op uw geloof.
Oecumene is een kwestie van
geloof. Maak er geld voor vrij.
Durf te kiezen voor doelen die
verder reiken dan de ademtocht
van één generatie.

Begroting 2009
Lasten
Inzet betaalde krachten
Communicatie en Publiciteit
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Fundamentele bezinning
Projectmatige werkzaamheden
Totaal uitgaven

€
138.500
17.850
15.564
18.000
18.920
19.000
227.834

Baten
Bijdrage Rooms-Katholieke Kerk
Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland
Bijdrage overige lidkerken
Beleggingen / Renten
Projectgroepen
Totaal inkomsten
Tekort

30.000
120.000
19.153
9.000
19.000
197.153
30.681

Om het tekort van € 30.681 te dekken is het doel:
Collectes, giften en ‘maat’ werk
Projectsubsidie
Erfenissen en legaten

11.000
10.000
10.000

Ik zal de halmen niet meer zien,
noch binden ooit de volle schoven.
Maar doe mij in de oogst geloven.
Waarvoor ik dien.
Adriaan Roland Holst

'Maat' van de Raad

Giften

Collecte

Testament

U kunt ‘maat’ van de Raad worden. Voor
€ 25,- per jaar wordt u een ‘maatje’ en
ontvangt u het Oecumenische Bulletin
(drie keer per jaar). Voor € 50,- per
jaar groeit u uit tot een ‘grote maat’ en
ontvangt u tevens het jaarverslag. Voor
€ 100,- per jaar telt u voor twee en bent u
een ‘dubbele maat’. U ontvangt dan ook
nog een cadeautje.
Meld u aan op: www.raadvankerken.nl of
gebruik het antwoordvel achterin.

Individuele christenen steunen het werk
van de Raad. Zoals ze geld overmaken
naar projecten in andere landen, zo
realiseren ze zich dat het oecumenische
werk in Nederland staat of valt met hun
support. Het liefste hebben we natuurlijk
dat u er een periodieke overboeking van
maakt. Maar ook met incidentele giften
zijn we heel blij. We kunnen het geld
goed gebruiken en uit uw bijdrage spreekt
de waardering voor het werk als zodanig.

Meerdere kerken en parochies houden
jaarlijks één of meer collectes voor het
oecumenische werk en bestemmen (een
deel van) de collecte voor de Raad van
Kerken in Nederland. Soms organiseert
men een speciale extra collecte voor het
werk van de Raad, bijvoorbeeld in de
Week van gebed voor de eenheid van de
christenen. Alle giften zijn welkom op:

U kunt ook besluiten om de Raad op
te nemen in uw testament. Een manier
van duurzame inzet voor een betere
wereld, ook als de pelgrimsreis aan deze
kant van het leven is afgesloten. Neemt
u contact op voor meer informatie over
deze mogelijkheid:
Secretariaat Raad van Kerken
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN Amersfoort
033-4633844
rvk@raadvankerken.nl

Giro 55 98 39

t.n.v. ‘Stichting Vrienden van de Raad’,
Amersfoort.
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