Haagse Gemeenschap van Kerken

PERSBERICHT
De Haagse Gemeenschap van Kerken heeft in een open brief de oproep van Minister president
Rutte aangenomen om te spreken over samenwerking tussen politieke en religieuze leiders. Deze
oproep deed Rutte tijdens een bezoek aan paus Franciscus op 15 juni j.l. In een gezamenlijke
verklaring riepen zij op tot samenwerking van politieke en religieuze leiders om de
maatschappelijke problemen aan te pakken.
De Haagse kerken stellen in hun brief dat de samenleving alleen kan functioneren wanneer alle
lagen van de bevolking hierin participeren. Zij zien voor de kerken een rol weggelegd omdat de
kerken in hun activiteiten uitgaan van het vertrouwen en de kracht in de mens. Zij zien dit
bevestigd in hun contact met allerlei mensen die verlangen naar het goede en dit gestalte geven
door hun belangeloze inzet als vrijwilliger zowel binnen als buiten de kerkelijke organisatie. De
kerken leveren al vele jaren een bijdrage op dit vlak door hun maatschappelijk activiteiten zoals in
zorg, opvang van kwetsbare mensen, scholing en liefdadigheid, die vaak de grenzen van hun
geloofsgemeenschappen overschrijden.
De Haagse kerken willen met de premier in gesprek over de bijdrage die zij kunnen leveren aan de
versterking van de democratie. Als eerste gesprekspunten noemen zij gezondheidszorg, onderwijs
en opvang van vluchtelingen. Zij zien voorts mogelijkheden om andere kerken en religies bij dit
gesprek te betrekken.
Ad van der Helm is als priester werkzaam in de parochie van Den Haag Maria Sterre der Zee en
als docent aan de Katholieke Universiteit Leuven, België.
Margriet Quarles van Ufford is werkzaam in de Lukaskerk, Schilderswijk en als beleidssecretaris
van de Protestantse gemeente Den Haag.
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