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KERK VAN CHRISTUS IN DEN HAAG: ENTHOUSIASTE GEMEENSCHAP VAN VERTROUWEN
Het bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken heeft zich bezonnen op de opdracht van de HGK voor de
komende jaren om te bouwen aan de eenheid van de kerkelijke gemeenschap en het gemeenschappelijk getuigenis in
Woord en Daad. De tekst van de oecumenische assemblee in 2006 in Porto Alegre heeft ons inspiratie geboden:
“Geroepen om de ene Kerk te zijn”.
Op de eerste plaats spreken we uit dat we geen uitdrukking kunnen geven aan de ene Kerk van Christus zonder elkaar.
De Koinonia - evangelische gemeenschap - waartoe we geroepen zijn krijgt mede gestalte door ons gezamenlijk
bidden, bezinnen, spreken en handelen. Deze Koinonia vraagt inzet en verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke
opdracht.
De gescheidenheid van de christelijke kerken spoort ons aan om te werken aan het overbruggen van verschillen en het
toenaderen tot elkaar in trouw aan Christus en zijn Evangelie. Dit geschiedt door het geloofsgesprek en het
gezamenlijk gebed en door gestalte te geven aan onze gemeenschappelijke opdracht om van de levende Heer te
getuigen. Onze gemeenschappelijke zorg voor de kwaliteit van het samenleven in onze stad en voor het welzijn van
alle burgers in deze stad is een diepere motivatie om niet alleen afzonderlijk als zelfstandige kerken maar ook in
gezamenlijkheid met elkaar initiatieven te nemen. Dit doen we in vertrouwen op Gods Geest die ons hiertoe
inspireert.
De bestaande activiteiten zullen door de Haagse Gemeenschap van Kerken of haar werkgroepen en commissies
uitgevoerd worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezinning bij herdenkingen: 4 mei, 15 augustus, Jom Hasjoa
Ondersteuning van de vredesweek (HIVW)
Ontmoeting en bezinning van Haagse pastores
Kerkennacht
Bezinning rond economische problematieken (K&W)
Vergaderingen van alle leden en waarnemers en werkgroepen en commissies waarbij thematische bezinning
centraal staat
7. Gebedsviering bidweek voor de eenheid in januari
8. Participatie in de samenkomst op Prinsjesdag in de Grote of Sint Jakobskerk Den Haag
Daarnaast kiest de HGK een drietal beleidsterreinen waarop initiatieven worden genomen:
1. Zichtbaarheid van het evangelie in de stad
a. Activiteiten rond ontmoeting van theologen en pastores
b. Contacten gemeentebestuur rond sociale thema’s
c. Publiciteit rond activiteiten en vieringen van de HGK en haar leden/waarnemers
d. Verbeterde website bijhouden, o.a. door samenvatting van de raadvergadering hier bekend te maken
2. Jongeren en scholen
a. Contacten leggen met scholen van voortgezet onderwijs om het christelijk geloof en de kerken en hun
inzet voor de samenleving bekendheid te
b. Contact met IKOS
3. Dienstbaarheid aan de samenleving: vreedzaam leven en werken
a. Meewerken aan project vreedzame wijken, deelname Dag van Respect
b. Ondersteuning straatpastoraat en de soepbus
Deze activiteiten vragen een actieve deelname van de vertegenwoordigers van de leden/waarnemers, aangepaste
statuten, een goede relatie met Stek en met HRLR.

