
Aan al onze vrienden, vriendinnen, abonnees en belangstellenden,

Allereerst willen we u, aan het einde van dit jaar, bedanken voor uw betrokkenheid bij ons 
werk. Die betrokkenheid geeft ons als Raad van Kerken in Nederland de steun en moed om 
ons werk voort te zetten. Ook in 2023 willen we ‘doen wat onze hand te doen vindt’  
en ‘spreken waarover we niet kunnen zwijgen’. Dat is op veel terreinen een voortzetting van 
die zaken waarmee we ons in het afgelopen jaar bezighielden en waarover we u hebben 
geïnformeerd: 

•  onze roep om oorlogsgeweld te beëindigen en te werken aan recht, vrede  
en verdraagzaamheid

•  onze inzet voor een humaan asielbeleid, in samenspraak met vele kerkelijke partners 
en de overheid

•  ons engagement voor een duurzame samenleving, waarin zorg gedragen wordt 
voor de aarde ‘en al wat daar leeft’.

•  onze vraag om aandacht voor de toenemende armoede en tweedeling in onze 
samenleving 

•  onze bezinning op het (kerkelijk) slavernijverleden, met het oog op 
de heilzame verwerking daarvan

•  ons onderlinge geloofsgesprek en dat met onze zusters en broeders van andere 
religies en levensbeschouwingen over wat ons bindt en uitdaagt  

•  ... en de vele andere onderwerpen waarover we u op onze website, in onze 
nieuwsbrieven en in onze uitgaves hebben geïnformeerd. 

Al dit werk doen we vanuit ons geloof dat we als christenen hiertoe geroepen zijn en dat het 
goed is om als kerken hierin gezamenlijk op te trekken. Dat zien wij als de zin en meerwaarde 
van oecumene. 

Tegelijkertijd vraagt dit werk een grote inspanning van ons. Soms kan het lijken alsof we nau-
welijks vooruitgang boeken. Of dat we in het duister tasten, in onze zoektocht naar oplossin-
gen voor grote vraagstukken. Dan is het goed om ons te realiseren dat we als christenen óók 
geroepen zijn te leven van de hoop.
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In deze adventsti jd kijken we uit naar de geboorte van het kerstkind als Licht voor de wereld. 
Het is dit Licht dat we nodig hebben om die hoop levend te houden en niet in moedeloos-
heid te verzinken als ons werk niet direct vrucht lijkt te dragen of zelfs strandt... Het is dit 
Licht dat ons tegemoet straalt, bemoedigt en ons vertelt dat we ons in ons werk gezegend 
mogen weten.  

Namens het moderamen en de lidkerken van de Raad wensen wij u allen een verwachti ngs-
volle adventsti jd toe en een gezegende Kerstti  jd.

Christi en Crouwel   Geert van Dartel
algemeen secretaris   voorzitt er

Als Raad van Kerken hebben we twee bronnen van inkomsten: de vaste,
jaarlijkse bijdragen van onze lidkerken èn de gift en van hen die de Raad
een warm hart toedragen.

Uw donati e
Mogen we u daarom vragen om een 
fi nanciële bijdrage aan ons veel-
zijdige werk? Door middel van de 
donati eknop kunt u uw gift  aan ons 
overmaken.
Het bedrag kunt u zelf aanpassen.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook 
via een overschrijving overmaken
op de rekening van de Raad: 
NL46 INBG 0000 3221 05
t.n.v. Raad van Kerken, Amersfoort.

Dank u wel!
Als dank geven we u hierbij de
mogelijkheid om het laatste nummer
van Oecumenische Bezinning grati s 
te ontvangen, ‘Eerste oogst.
Refl ecti es op de 11e assemblee
van de Wereldraad van Kerken’.

Uw donati e > Download >
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https://www.raadvankerken.nl/organisatie/steun/doneer/
https://www.raadvankerken.nl/files/2022/11/OecumenischeBezinning_nr70.pdf

