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Aan de lidkerken en geassocieerde leden van de Raad van Kerken in Nederland  
Aan de provinciale, regionale en lokale raden van kerken  
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Aan de leden van de beraad- en werkgroepen en commissies van de Raad  

 

 

Amersfoort, december 2021 

Zusters en broeders in Christus, 

 

“We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en 
de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien, hebben dat eens te meer laten 
zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der 
wereld is.” 

Deze woorden sprak algemeen secretaris Christien Crouwel van de Raad van Kerken bij de 
aankondiging van de komende Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Het motto in 2022 
‘Licht in de duisternis’ is ontleend aan het verhaal uit Matteüs 2:1-12 over de wijzen of magiërs.  

Aan het begin van deze Advent worden we opnieuw geconfronteerd met oplopende besmettingen 
en beperkende maatregelen, die noodzakelijk zijn om de pandemie te beteugelen. Voor het tweede 
jaar op rij zal de fysieke viering van Kerstmis in gemeente en parochie ernstig belemmerd worden. 
Het is een uitdaging voor alle kerken om langs andere lijnen dan gebruikelijk elkaar te steunen en te 
bemoedigen om in deze Advent uit te zien naar het Licht dat in onze wereld komt, dat ons draagt en 
hoop geeft op toekomst. 

Klimaat en vluchtelingen 

Sinds het begin van de pandemie in februari 2020 heeft de Raad van Kerken zich aangepast aan de 
beperkende omstandigheden. Moderamen, plenaire raad, beraadgroepen en werkgroepen hebben 
tot aan de zomer van 2021 alleen online vergaderd. Het was een feest om na de zomer elkaar na 
lange tijd weer fysiek te kunnen ontmoeten.  

Twee grote onderwerpen hebben de agenda van de Raad in het afgelopen jaar gekenmerkt: de 
groeiende aandacht en betrokkenheid – ook van kerken – bij de problematiek van 
klimaatverandering én de wanhopige situatie van vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa. 
Over beide zaken heeft de Raad zich uitgesproken.  

mailto:rvk@raadvankerken.nl


De Raad steunde samen met lokale raden van kerken, gemeenten en parochies het klimaatalarm in 
maart 2021 en participeerde op 6 november 2021 in de interreligieuze viering in de Westerkerk aan 
het begin van de klimaatmars. Steeds meer mensen in onze samenleving zijn ervan doordrongen dat 
echte veranderingen in onze levensstijl en economie hoogst noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt breed 
de overtuiging gedeeld dat de gevolgen van klimaatverandering niet afgewenteld moeten worden op 
de allerarmsten.  

Meermaals heeft de Raad in de afgelopen jaren samen met anderen een appel gedaan op de 
Nederlandse regering om 500 minderjarige vluchtelingen op Lesbos in Nederland op te nemen. Op 10 
december 2021 steunt de Raad de actie #GroenLicht. Aanleiding is uitzichtloze situatie van 
vluchtelingen in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen. Vrijwilligers en lokale 
kerkgemeenschappen aan beide zijden van de grens ontfermen zich over hen en ontsteken in hun 
huis of pastorie een groen licht. Zij zijn een licht van hoop.  

De liefde van Christus 

Leven vanuit verwachting en hoop is misschien wel de belangrijkste uitdaging in onze dagen. Daarom 
is de Advent zo’n belangrijke tijd in het kerkelijk jaar. In het verlengde daarvan kijken we al verder 
vooruit naar de algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken die begin september 2022 in 
het Duitse Karlsruhe zal worden gehouden.  

Het motto van deze bijeenkomst luidt: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld naar eenheid en 
verzoening’. Een thema dat kan uitdagen samen na te denken over de vraag wat het evangelie voor 
mensen nu kan betekenen, in een wereld gekenmerkt door ongelijkheid, oorlogen, conflicten, 
groeiende polarisatie, populisme, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en door vervreemding. In 
het komend jaar zal dit thema een leidend onderwerp zijn in het werk van de Raad. Op 14 januari 
2022 zal prof. dr. Peter Nissen hierover spreken bij de Oecumenelezing in de Geertekerk in Utrecht. 
Jonge mensen van verschillende kerken zullen in een forumgesprek reageren en met elkaar in 
gesprek gaan. 

Maar zover is het nog niet. Laat ons eerst op weg gaan naar de viering van het Kerstfeest. Dat het 
licht van de hoop in onszelf brandend mag blijven om gedeeld te worden in onze huizen en 
woonplaatsen met mensen die op onze weg komen. En mocht het dreigen uit te doven, dat het dan 
door anderen weer ontstoken wordt.  

Een Gezegende Advent en een Zalig en Gezegend Kerstfeest! 

 

 

Geert van Dartel Kees Nieuwerth Christien Crouwel  Hillie van de Streek 
voorzitter  vice-voorzitter  algemeen secretaris  algemeen secretaris a.i. 

 

P.S. Als u wilt meedoen aan een jaarlijkse lokale bijdrage aan de landelijke Raad van Kerken, kunt u denken aan 
de opbrengst van een collecte, bijvoorbeeld in de oecumenische viering in de Week van Gebed voor de 
Eenheid, of op de zondag na Pinksteren. Ons bureau is u graag behulpzaam om hiervoor een QR-code aan te 
leveren, die via een digitale nieuwsbrief, orde van dienst of in een online-viering getoond kan worden.  
 


